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ফুটবল খেলোয়াড় 





লেখকের কথা 

দদেশ' পান্রকার সহ-সম্পাদক শ্রীসাগরময় ঘোষের উৎসাহে এবং সাংবাঁদক- 
জীবনের আভজ্ঞতা থেকে ফুটবলের আইন-কানুন সম্বন্ধে 'দেশ' পন্লিকায় লেখার 
সূটনা। পরে কয়েকজন রেফারী বন্ধু ও বহ্ পাঠকের অনুরোধে “ফটেবলের 
আইন-কানুন”-এর পুস্তকাকারে আত্মপ্রকাশ 
এখানে বলা প্রয়োজন, মূল আইন, আন্তর্জাতিক সঙ্মের সিদ্ধান্ত, রেফারা, 

খেলোয়াড় ও সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ আন্ত্জীতক আইন্চ বই-এর নতুন 
সংস্করণ থেকে গৃহাঁত। মন্তব্য, ভাষা, জ্ঞাতব্য ও অন্যান্য বিষয় লেখকের নিজস্ব। 

ইংলণ্ডের ফুটবল আযাসোঁসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীডৌনস ফলোজ, এফ, এ, 
প্রকাশিত 'বাঁভন্ন আইন বই-এর ডায়গ্রাম ও চিত্র ছাপার অন্মাঁত 'দিয়ে, এবং 
গফফা'র সভাপতি স্যার স্ট্যানূলাঁ রউস ও ভারতাঁয় আলাম্পক আসোসিয়েশনের 
সম্পাদক শ্রীপঙ্কজ গৃপ্ত অনূমাতি পাবার ব্যাপারে সাহায্য করে, আমাকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। 

'নো দি গেম' (10100 "1176 (৮06) বই-এর অনুকরণে আইনের ব্যাখ্যা- 
চিত ও প্রচ্ছদপট এ'কেছেন 'শিজ্পিবন্ধ অর্ধেন্দ দত্ত। অন্তরালে থেকে যে সব 
নায় এই বই প্রকাশে নানাভাবে সহ্য করেছন, ও তাঁদের সবার কাছেই 

স্বীকার । 



যে-সব বই থেকে বিষয় ও ছবির. সাহাষ্য 
নেওয়া হয়েছে 

“রেফারীজ চার্ট এণ্ড গ্লেয়ার্স গাইড ট্]াদ লজ অফ দি গেম” 

“নো দি গেমদি লজ অফ আযআসোসিয়েশন ফুটবল” 

«এফ. এ. গাইড ফর রেফারীজ আ্যান্ড লাইন্সমেন" 

“হাউ টু বিকাম এ রেফারা”_ এফ. এ. 

“গাইড ফর রেফারীজ”-__ফিফা 

ধীব ইওর ওন রেফারী*-টম স্মিথ 

“সকার কুইজ”-ভিন্টর রে 

“ওয়ার্ড স্পোর্টস” 

“রেফারিং রাউণ্ড দি ওয়াল্ড”-_আর্থার এলস 
শফফা বুলোটন” 

লেখকের অপর গ্রন্থ 

“খেলাধুলায় বাংলার মেয়ে” 



ভূমিকা! 
আইনের আঁঙুনায় আলখাল্লা পরে নিত্য যাঁদের যাতায়াত তেমন একজন 

বাদ্ধজীবাঁ আইন-ব্যবসায়ী আমাকে রেফারীশিপ পরীক্ষার আগে ফুটবলের 
আইন-বই পড়তে দেখে উপহাস করে বলেছিলেন_£খেলাধূলার আবার আইন, 
তার আবার পরীক্ষা । কি আছে ওতে ? গোলের মধ্যে বল গেলে গোল, গায়ে লাথ 
মারলে ফাউল, হাতে বল লাগলে হ্যান্ডবল। এত পড়াশুনা বা মুখস্থ করার কি 
আছেঃ, 

কথাটা শুনে সেই বৃষ্টিবিন্দুর কথা মনে হয়েছিল, যে সাগপ্নে পড়বার আগে 
সাগরে হাঁরয়ে যাবে বলে কে'দে' ফেলেছিল। সাগর তাকে অভয় "দিয়ে বলোঁছল, 
ভয় নেই ভাই, আমার মধ্যে পড়লে তুমিও সাগর হয়ে যাবে।' 

সমুদ্রে যাঁরা অহর্নিশ সাঁতার কাটেন, তাঁদের কাছে ফুটবল আইনের 
রই কি কেনার মান জানে বাজতে 
৯১০৬১ ১০ ভুন্তভোগণীরা সেটা ভালভাবেই জানেন। 

সবিনয়ে নিবেদন 'করাছ, রেফারশিপ পরীক্ষায় পাস করোছ, কিন্তু পুরো 
নম্বর পাইনি । এ পর্যন্ত কেউ পেয়েছেন বলেও আমার জানা নেই। 

মাত্র ৩৮ পাতার একখান চটি বই, ইংরাজী ছোট টাইপে ছাপা । আইনের 
ধারা মান্র ১৭টি। উপধারা ও ব্যাখ্যা অবশ্য প্রচুর। প্রয়োগ ও সিম্ধান্ত অত্যন্ত 
কঠিন। শিক্ষার ক্ষেত্রে যতটা না, প্রয়োগের ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশী শল্ত। 
রেফারী হবার জন্য তিন রকমের পরাঁক্ষার ব্যবস্থা আছে। 'লাখত, মৌখিক ও 
াবহারক। বেশ শত পরাঁ্ষা। কাটি প্রশন ভুল করার অর্থ খেলার ক্ষেতে একাটি 
ভুল সিদ্ধান্ত করে গোলমালকে টেনে আনা । আর দর্শকদের দ্বারা 
াপ-কুদার আনাচে বাবস্থা করা। স্তরাং আইন সমন্ধে ভাল জ্ঞান এবং 
প্রয়োগ সম্বন্ধে প্রত্যুৎপন্নমাতি রেফারীদের পক্ষে অপারিহার্য। 

আকারও যেমন গোল, তেমন এ খেলায় সবচেয়ে বেশী গন্ডগোল । 
ক্রিকেট এবং হকি বলের আকারও গোল। বোধ কার আকার ছোট বলে, ক্রিকেট 
ও হিতে গন্ডগ্োলের মাত্রা কম। আকার বড় বলে ফুটবলে গণ্ডগোলের বেশী 
বহর। অনেক ক্ষেত্রে প্রাণ নিয়েও টানাটানি। অশান্তির তো অভাব নেই। 

ফুটবল খেলার রেফারিং-এ সুনাম অর্জন করেছেন, এমন রেফারীর সংখ্যা 
অভান্ত কম। যেখানে দর্শকদের মধ্যে আছে ্াবমোহ দর্শকরা আইন সম্বন্ধে 

প্রয় দলের পরাজয়ে অশান্ত, সেখানে রেফারার বিরুদ্ধে পক্ষপাতের 
বোস োরবেই। 
স্বীকার কার, রেফারীরা অনেক সময় ভুল করেন। কিন্তু ভুলের ক্ষেত্র ছাড়াও 

তো গোলমালের অভাব হয় না। যে পরিবেশের মধ্যে রেফারশদের খেলা 
করতে হয়, সেটা স্মরণ রাখা কর্তব্য । তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়.চোখের 

, রুদ্ধবাদীদের কর্ণীবদারী চীংকারের কথা স্মরণ রেখে। এ ক্ষেত্রে 
ভুল হওয়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে তারাও তো মানুষ । মানুষ মান্রেরই' 



৯থাও 

ভুল আছে। তবে দেখতে হবে, এই ভুল মারাত্মক ধরনের না হয়, আর পক্ষপাতের 
সামান্যতম আভাসও যেন না থাকে। 

মাঠের মধ্যে সম্রাটের সম্মান 

রেফারীদেরও স্মরণ রাখা দরকার-_ ফুটবলের আইন খেলার মাঠে তাঁদের 
সম্রাটের সম্মান 'দিয়েছে। খেলার ফলাফল সম্পর্কে তাঁদের 'সিদ্ধান্তই চুূড়ান্ত। 
হাঁকম নড়ে তো হুকুম নড়ে না' কথাটা বোধ হয় ফুটবল রেফারাঁদের ক্ষেত্রে 
আক্ষারকভাবে প্রযোজা। নিম্ন আদালতে মকদ্দমায় হেরে গেলে উচ্চ আদালতে 
পুনর্বিচার প্রার্থনার বিধান আছে, সেখানে হারলে হাই কোর্ট আছে, সুপ্রিম 
কোট আছে। কিন্তু ফুটবলের আইনে রেফারীরাই বিচারের স্মাপ্রম কোর্ট। তাঁরা 
যতক্ষণ না নিঞ্জেদের ভুল স্বীকার করেন ততক্ষণ খেলাধূলার পাঁরচালক সাঁমাঁতির 
কিছুই করার নেই। ফুটবল আইন রেফারীর হাতে অবাধ ক্ষমতা দিয়েছে; খেলার 
সময় রেফার মাঠের হর্তাকর্তা-বিধাতা। 

যে আইন রেফারীকে এত ক্ষমতা দিয়েছে, যে আইনের বলে রেফারার চূড়ান্ত 
বিচারকের সম্মান, দেই আইনের যাতে প্রয়োগ নাংঘে যাতে সুষ্টুভাবে 
প্রাতাট 'সিষ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, সোঁদকে দুষ্ট রেখেই রেফারীরা খেলা পাঁরচালনা 
করেন। তবু ভুল হয়, আবার বিনা ভুলেও ভুলের মাশুল গুনতে হয়। রেফারীদের 
কর্তব্য অনেকটা বিধবার একাদশী বত পালন করার মত। ব্লত পালন করলে পূণ্য 
নেই, না করলে পাপ। রেফারারা যাঁদ সাঁত্য সাঁত্যই সুষ্ঠুভাবে খেলা পাঁরচালনা 
করেন কেউ তাঁকে ধন্যবাদ জানাবার জন্য বড় একটা এঁগয়ে আসে না। কিন্তু ভুল 
করলে তাঁর 'মৃণ্ডপাতের' জন্য লোকের অভাব হয় না। 

অস্বীকার করবার উপায় নেই, ফুটবল খেলায় যত গণ্ডগোলের সান্ট হয়, 
তার আঁধিকাংশের মূলে থাকে রেফারাঁর দ্বল পরিচালনা এবং আইন' সম্বন্ধে 
দর্শকদের ভুল ধারণা। দর্শকদের মত বহ: খেলোয়াড়েরও ফুটবল আইন সম্বন্ধে 
সম্যক জ্ঞান নেই__আবার আইনের খণটনাটি বিষয়ও বহ: দর্শক এবং খেলোয়াড়ের 
নখদর্পণে । "দুঃখের বিষয়, এদের সংখ্যা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। ফলে ফুটবল খেলায় 

অশান্ত 

আইনের অর্থ ও আইন প্রণয়নের অধিকার 

আইনের ধারা নিয়ে ঘাঁটা্ঘাঁট করার আগে আইন অর্থাৎ 'ল' কথাটির কিছু 
ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। 

চেম্বার্সের অভিধান অনুযায়ী 1.2%/ শব্দের অর্থঃ “৪. 016 ০0 80002 
68021)1191)60 197 200১01010 : 009 10100, 15 12001 

অর্থাৎ উচ্চতম ক্ষমতাবশিস্ট সঞ্ঘ, সমাত বা শাসন পাঁরচালকদের দ্বারা প্রণীত 
বাধবদ্ধ নিয়মাবলী এবং অন্শাসন-বিধি। ফুটবলের উচ্চতম ক্ষমতাবাশষ্ট 
সঙ্ঘ কে? না, “ফেডারেশন ইণ্টারন্যাশন্যাল দা ফুটবল আযসোঁসিয়েশন।” সংক্ষেপে 
যার নাম ণফফা' (চ]0/5)। 



১৩/০ 

সি পারার রোরারা ইশ্টারন্যাশন্যাল 
ফুটবল আযাসোঁসিয়েশন বোর্ডের আইন বইয়ে আন্তজাঁতক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত 
নামে যাদের ভাষ্য সর্বজন-স্বীকৃত। 
জারা 

স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও আয়ারল্যাণ্ড_এই চারা আ্যসোঁসয়েশনের প্রাতাঁনীধদের 
নিয়ে ১৮৮২ সালে এই বোর্ডের সৃষন্টি। 

অবশ্যই ণফফা'-র একাঁট পৃথক রেফারঁজ কাঁমিটি আছে-_এই কাঁমাটর 
সদস্যরা বছরে একবার করে একসঙ্গে মালত হয়ে আইনের খপ্টনাটি নিয়ে 
আলোচনা করেন, প্রয়োজনমত আইনের রদবদল করেন। এ'দের 'সম্ধান্ত ইণ্টার- 
ন্যাশন্যাল ফুটবল আযাসোঁসয়েশন বোর্ডের পূর্ণ সমর্থন পায়। 

আইনের ব্যাপারে ণফফা” এই বোর্ডের সভ্য সংস্থা। আবার ফিফার সিদ্ধান্ত 
বোর্ড মানতে বাধ্য । তাই পৃথিবীর সর্বত্র ফুটবলের একই আইন গপ্রচালত। এমন 
ক, পেশাদার-অপেশাদার, সানয়র-জনিয়র, প্রণীত ও প্রাতষোগিতার খেলা- 
সর্ব একই আইন প্রযোজ্য। 

ন্যায়-নশীতি আইনের 'ভাত্তত 

৬৮১১১৪০০০০৫, সি 
খেলাধুলার কেেও। তু খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্য এবং নন উ 
আইনের চুলচেরা 'বিচার , আইনের মর্ষাদা। ন্যায়নীতই আইনের ভীত্ত। ধরুন, 
আপনার সঙ্গে আমার চুক্তি হল-_পাঁচশো টাকার বদলে আপাঁন আমাকে একটি 
ঘোড়া দেবেন। টাকাটা নিয়ে ঘোড়া দেবার সময় আপানি আমাকে একখান ঘোড়ার 
ছবি দিলেন বা দিলেন একটি কাঠের খেলনা-ঘোড়া। আম বললাম, এ কি! ঘোড়া 
কই? আপনি বললেন, চুন্তিতে তো কি ধরনের ঘোড়ার উল্লেখ নেই, সতরাং পাঁচশো 
টাকার বিনিময়ে ওটাই আপনাকে গ্রহণ করতে হবে। আম যাঁদ আইনের আশ্রয় 
নিই, আপনার যান্ত টিকবে কি? 

করবেন। ঘোড়ার সংজ্ঞা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। ঘোড়ার সংজ্ঞা কি? না, এক ধরনের 
বিশেষ জীব যার প্রাণ আছে, যে দৌড়তে পারে, যার আকৃতি বিশেষ ধরনের 
ইত্যাদ্দ। আপাঁন যা 'দচ্ছেন তা ঘোড়া নয়-_ ঘোড়ার ছাব বা খেলনা-ঘোড়া। 

তেমন ফ্টবলের আইনেও প্রাতাঁট সংজ্ঞার চুলচেরা বিচার। আপাঁন মোহন- 
বাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড 'হসাবে ইস্টবেষ্গলের গোল লক্ষ করে একাট তনন্র 
শট করলেন, বলাঁট ব্লসবারে লেগে ফেটে গিয়ে গোলে প্রবেশ করল ।, রেফার 
হিসাবে আমি কি সিদ্ধান্ত নেব? গোল দেবঃ না, গোল অগ্রাহ্য করব? যাঁদ 
গোল দিই, ইস্টবেঙ্গলের উগ্র সমর্থকরা আমার ছাল ছাড়িয়ে নিতে চাইবে; যাঁদ 
গোল না দিই, মোহনবাগানের উত্ন সমর্থকরা আমার ছাল ছাড়ানো মাংসের কাবাব 
বানাতে চাইবে । আমার অবস্থা হবে তখন মায়াবী মারীচের মত। হয় রামের 
হাতে, না হয় রাবণের হাতে মার খেতে হবে। 

যাই হোক, আমার দুর্দশার অন্ত না থাকলেও ফুটবলের আইন "কিন্তু আমার 
হাত-পা বেধে দয়েছে। আঁম কোনভাবেই মোহনবাগানের স্বপক্ষে গোলের 'নর্দেশ 
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দিতে পারব না। কেন? না, যখন বলটির সব অংশ গোলে প্রবেশ করেছে তখন 
আইনের সংজ্ঞা অনুযায়ী সেটি বাধবদ্ধ “বল” নয়। বলের বিকৃত রূপ। 

আইনে বলের সংজ্ঞায় মোটামাট বলা হয়েছে-বলের আকার গোলাকার হবে 
এবং যার পাঁরাধ ২৭ ইণ্চির কম বা ২৮ হীণ্চির বেশী হবে না। বল ফেটে গেলে 
নিশ্চয়ই সেটা গোলাকার থাকে না, পারিধিরও ব্যতিক্রম ঘটে, আর বায়ু তো বোরিয়ে 
যায়ই। অতএব ওটা আইনসম্মত বল নয়। 

সূতরাং এ ক্ষেত্রে আমাকে আর একটি নতুন বল নয়ে যেখানটায় বল ফেটে 
গিয়েছিল সেখানে “ড্রপ” দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হবে। 

ঠিক এমনিভাবে রেফারী বিপদে পড়বেন আরও বহ; ক্ষেত্রে। ধরুন, বি এন 
রেলের সেন্টার ফরোয়ার্ড এরয়ানের গোলাকপারকেও কাটিয়ে একেবারে ফাঁকা 
গোলে বল শট করলেন-_ অবধারিত গোল হবে, ভগবানেরও বাঁচানোর সাধ্য নেই। 
বলাঁটি গোলে টুঁকছে এমন সময় এবিয়ানের মালী গোলের পেছন থেকে এসে 
বলটি থামিয়ে দিল। রেফার 'হিসাবে আপানি কি করবেন? যাঁদ গোল না দেন 
তবে 'বি এন রেলের সমর্থকরা ক আপনাকে রেলের চাকার নীচে ফেলতে চাইবে 
না? যদি গোলের নির্দেশে দেন, “আর্য” দলের সমর্থকরা দেবে আপনাকে অনার্যের 
অপবাদ। আপনার উভয় সঙ্কট। 

যে সঙ্কটই হোক, আইন কন্তু আপনার হাত ও মুখ বেধে দিয়েছে। বল 
গোলের মধ্যের গোল-লাইন পার হয়ে না গেলে আপাঁন কোনোভাবেই গোল দিতে 
পারছেন না। 

এমন আরও বহহ ক্ষেত্র আছে যেখানে রেফারীকে সমস্যায় পড়তে হয়। আইনের 
ধারায় প্রায় সব কিছুর সমাধান আছে, বাধ-বিধান আছে। কিছু কিছ আছে 
অ-লাখত অনুশাসন- রেফারীর উপর আর্পিত ক্ষমতা এবং তাঁর বিচার-বিবেচনার 
উপর যার "সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। 

আইনের মতই আইনের ব্যাখ্যা জানা প্রয়োজন। সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন 
আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান। সিদ্ধান্ত না জানা থাকলে 
সব কিছুই অপারম্কার থেকে যাবে। তা ছাড়া আইনের ধারাগুলি ভালভাবে 
বোঝবার জন্য রেফারী, সম্পাদক এবং খেলোয়াড়দের প্রাত যে উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে তার প্রয়োজন আরও বেশী । এ সবও আইনের অঞ্গ। সুতরাং প্রাতাঁট 
ধারা-উপধারা পূঙ্খানুপুঞ্থভাবে বুঝতো হবে। আইনের জ্ঞান, বিচার-বাধ্ধি, 

 প্রত্যুৎপন্নমতি, শারীরিক ক্ষমতা, চারান্রক দৃঢ়তা এবং সর্বোপার 
সন্দেহাতাঁত ন্যায়পরায়ণতা'ও নিরপেক্ষতা রেফারী-জীবনের সাফল্যের সোপান। 

আইন-কানুন, ' নিয়ম-নীতি, বিধি-বিধান, আইনের প্রয়োগ এবং মাঠের 
পাঁরবেশ_সব কিছুর দিকে সতক দৃষ্টি রেখে খেলা পাঁরচালনা করাই ভাল 
রেফারীর বৈশিল্ট্য। এতে খেলা দেখে দর্শকরা আনন্দ পায়, খেলার মধ্যে শান্তি- 
শৃঙ্খলা বজায় থাকে, খেলোয়াড়দের মধ্যে থাকে পারস্পারক সৌহাদয। * 

রি ্ পুত হল 
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১ নম্বর আইন- খেলার মাঠ 

॥ মূল আইন ॥ 

খেলার মাঠ, মাঠের আনূষাঁঞ্গক উপাদান এবং মাঠের মাপজোক এই লেখার 
সঙ্গে (পরের পৃষ্ঠায়) প্রকাশিত নক্সা অনুযায়ী হবে :_- 

(১) আয়তন- ফুটবল খেলার মাঠ হবে সমকোণ চতুর্ভূজ। লম্বা দিক ১০০ 
গজের কম বা ১৩০ গজের বেশন হবে না, আর চওড়া দিক ১০০ গজের বেশী বা 
৫০ গজের কম হবে না। (আন্তজ্াতক খেলার মাঠ কমপক্ষে ১১০ গজ এবং 
সবচেয়ে বেশী ১২০ গজ দীর্ঘ হবে, আর প্রস্থ হবে কমপক্ষে ৭০ গজ, সবচেয়ে 
বেশী ৮০ গজ)। সব ক্ষেত্রেই মাঠের দৈর্ঘয প্রস্থের চেয়ে বেশী হবে। 

(২) দাগ টেনে মাঠ 'চাহুত করা- মাঠাঁটকে স্পন্ট রেখায় চাহত করতে হবে। 
এই রেখা বা লাইন ৫ ইণ্টির বেশী চওড়া হবে না কিংবা ইংরাজী "৬" অক্ষরের 
মত কোণ করে মাটি খছুড়ে রেখা করা যাবে না। মাঠের দীর্ঘ অর্থাং লম্বালাম্ব 
দূ" পাশের দুটি রেখার নাম টাচ্ লাইন এবং অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি রেখা অর্থাৎ 
দই গোলের 1দকের প্রস্থ রেখার নাম গোল-লাইন। 

মাঠের চার কোণে চারাঁট পতাকা স্থাপন করতে হবে। পতাকার দণ্ড কিন্তু 
উচ্চতায় & ফুটের কম হবে না, দণ্ডের মাথার দিকও সছৃচালো হবে না। ঠিক 
এই ধরনের আর দুটি পতাকা মাঠের মধ্য-রেখার (হাফওয়ে লাইন)-দুইপ্রান্তে 
এবং টাচ্ লাইন থেকে মাঠের বাইরের দিকে অন্তত এক গজ দূরে স্থাপন করা 
যেতে পারে। 

খেলার মাঠকে সমান দু'ভাগে ভাগ করে আড়াআড়িভাবে একটি মধ্রেখা 

(সেন্টার) 'চাহৃত করতে হবে, আর কেন্দ্রাবন্দু থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ 'নয়ে 
আঁকতে হবে একটি বৃত্ত। 

(৩) গোল-এরয়া- মাঠের দূই পাশে প্রাতি গোলপোস্ট থেকে ৬ গজ দরে 
গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে মাঠের ভেতর 'দিকে দুটি লাইন টেনে নিয়ে 
যেতে হবে। মাঠের মধ্যে ৬ গজ পর্যন্ত এসে এই দুটি লাইন গোল-লাইনের 
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২7 --০-- জবডেফ়ে 

মাপজোকসহ ফটবল মাঠের নক্সা 

সেপ্টার সাকেলের মধ্যের বিল্দ; বিশদ রেখা এবং নীচের পেনাল্টি-এীরয়ার মধ্যে বিন্দু; বিদ্দ 
রেখা জাঁকার প্রয়োজন হয় না। সেন্টার সাকেলি, পৈনাল্ট স্পট ও পেনাল্টি-ঞারয়ার বাইরে 
বৃত্তের চাগ আঁকবার মাপের জন্যই বিল্দ; রেখা দেখানো হয়েছে। মাঠের ৪ কোণের ৪ [বিলগুতে 

অবশ্যই -পতাকা পঃততে হবে। 

ডট 
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মালপোস্ট ও ভ্রসবারের মাপ এবং গোলে জাল খাটাবার পদ্ধাত। গোলে জাল খাটানো 
ধ্যতামূলক নয় । কল্তু জাল খাটাতে হলে এমনভাবে খাটাতে হবে যাতে গোলের মধ্যে গোল- 

নড়াচড়ার কোন প্রাতবম্ধকতা সৃষ্টি না হম্স। 

জ্গে সমান্তরাল করে আঁকা তৃতীয় লাইনের সঙ্গে মশে যাবে। গোল-লাইন 
রি লালাার রর রাযি ররারেঠান্রা 
গাল-এরিয়া। 

দুই গোল-লাইনের মধ্যাবন্দু থেকে গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে ১২ 
দুরে দুই পেনাল্ট-এরয়ার মধ্যে একটি করে পারজ্কার িহ আঁকতে”হবে 

ণ করে কোন রেখা আঁকা চলবে না) এই দুই চিহ্ন হবে পেনাল্ট কিক 
বলার জায়গা । দুটি পেনাল্টি কিক করার জায়গা থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ 'নিয়ে 

-এঁরয়ার বাইরে দদাঁটি চাপ আঁকতে হবে। 

(৪) পেনাল্ট-এরিয়া_মাঠের দুই পাশে প্রতি গোলপোস্ট থেকে ১৮ গজ 
রে গোল-লাইনের সঙ্গে সমকোণ করে মাঠের ভেতর দিকে দুটি লাইন টেনে 
য়ে যেতে হবে। মাঠের মধ্যে ১৮ গজ পর্যন্ত এসে এই দুটি লাইন গোল- 

[ইনের সঙ্গে সমান্তরালভাবে আঁকা তৃতীয় লাইনের সঙ্গে মিশে যাবে । গোল- 
ক 

এরিয়া । 
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(৫) কর্নার-এরিয়া- প্রত্যেক কর্নার পতাকার দণ্ডকে কেন্দ্র করে এবং ১ 
ব্যাসার্ধ গনয়ে মাঠের ভেতরের দিকে চাপ আঁকতে হবে। 

কর্নার-এীরয়া। কন্ণার-পতাকাদণ্ডকে 
কবে একগজ ব্যাসার্ধ নিম্নে যে চাপ আঁকা । 
সেইটাই হবে কন্নর-এারয়া। কর্নার-? 

দণ্ড & ফুটের কম হবে না। 

(৬) গোল- প্রত্যেক গোল-লাইনের মাঝখানে গোলপোস্ট স্থাপন কর 
হবে। প্রত গোল-লাইনের উপর এমনভাবে দুটি সোজা খাট প:ততে হবে য 
কর্নার পতাকাদণ্ড থেকে দুাট খাট সমান দূরে থাকে, আর দুই খটির ম 
থাকে ৮ গজ ব্যবধান (ভিতরকার মাপ)। মাটি থেকে ৮ ফুট উশ্চুতে এব 
সরল র্ূসবার দুই খখাটর দুই মুখের সঙ্গে এমনভাবে জূড়ুতে হবে যাতে € 
বারের নিচ থেকে মাটি পযন্তি ৮ ফুটই ব্যবধান থাকে । গোলপোস্ট ও ক্লসবা। 
ঘনত্ব ও চওড়া & হীণ্চর বেশ হবে না। 

গোলের পেছন দিকে গোলপোস্ট, ক্বার ও মাটির সঙ্গে জাল (গোল- 
খাটানো যেতে পারে। জাল দ্যাট বেশ ভালভাবে খাটানো উচিত এবং এ' 
খাটানো উচিত যাতে গোলাঁকপারের চলাফেরার কোন অস্মাবধা না হয়। 

1 আন্তজাতিক সঙ্ঘের পিদ্ধান্ত ॥ 

(১) আন্তর্জাতিক খেলায় মাঠের মাপ হবে: সবচেয়ে বড় ১১০১৮৭৫ মি! 
সবচেয়ে ছোট ১০০১৯৬৪ 'মটার। 

(২) জাতীয় সঙ্ঘগুলিকে অবশ্যই এই আয়তনে মাঠ প্রস্তুত করতে 
এবং আন্তজাতিক খেলার উদ্যোন্তা আসোঁসিয়েশন অবশ্যই খেসার আগে আগ 
আসোসয়েশনকে কোথায় খেলা হবে এবং মাঠের মাপ কি তা জানয়ে 
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(৩) আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ ফুটবল খেলার আইন অনুযায়ী মাঠের মাপজোক 
নধে নীচের লেখা টেবলে গজ থেকে 'মটারের রূপান্তর অনুমোদন করেছেন: 

১৩০ গজ 2 ১২০ মিটার ১০ গজ ১৯:১৫ 'মটার 
১২০ গজ £ ১১০ মিটার ৮ গজ ৭:৩২ মটার 
১১০ গজ £ ১০০ মিটার ৬ গঞ্জ ৫&.৫০ মিটার 
১০০ গজ £$ ১৯০ মিটার ১ গজ ১ মটার 
৮০ গজ £ ৭৫& মিটার ৮ ফিট ২.৪৪ মটার 
৭০ গজ ৪ ৬৪ মিটার ৫& ফিট ১:৫০ 'মটার 
৫০ গজ £ ৪& মিটার ২৮ হীণ্ডি ০:৭১ মা 
১৮ গজ 8৪ ১৬:৫০ মিটার ২৭ ই ০.৬৮ 
১২ গজ £ ১১ মিটার ৫ হীন ০"১২৪ উর 

(৪) গোলপোস্ট ও ক্লুসবারের ঘনত্ব ও প্রস্থের সমান করে (৫ ই্চি বা ১২ 
মঃ) গোল লাইন আঁকতে হবে, যাতে করে গোল লাইন ও গোলপোস্টের 

ন্তমহখ ও বাঁহর্মখ সমান সমান থাকে। 

(৫) গোল-এরয়া চিহিত করবার জন্য ৬ গজের মাপ এবং পেনাল্টি এরয়ার 
না ১৮ গজের মাপ গোললাইনের উপরে এবং অবশ্যই গোলপোস্টের ভেতরের 
কের প্রান্ত থেকে আরম্ভ হবে। 

(৬) মাঠের মধ্যের এরয়ার (গোল-এীঁরয়া, পেনা্টি-এরয়া ইত্যাঁদ) মাপের 
ধ্যে এয়ার লাইনগুলিও অন্তভূক্তি। 

(৭) প্রত্যেক আসোপসিয়েশন 'নার্দন্ট মান অনুযায়ী আনুষাঙ্গক 'জানসপন্র 
বহার করবে। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক খেলায় সমস্ত নিয়ম-কানুন ও আইন 
থাযথভাবে পালন করতে হবে এবং বলের আকার এবং অন্যান্য জিনিসপত্র 
[ইন-মাঁফিক হবে। 'নার্দন্ট মান অনুযায়ী খেলার উপকরণাঁদ সরবরাহ কঁরা না 
লে সে ঘটনা অবশ্যই ফেডারেশন ইন্টারন্যাশনাল দ্য ফুটবল আযসোসয়েশনকে 
ননাভে হবে। 

(৮) ক্লসবার স্থানচ্যুত হলে, অথবা ভেঙ্গে গেলে, যাঁদ রুসবার বদলের সুযোগ 
[ থাকে; অথবা খেলোয়াড়ের বিপদ না ঘটে সোঁদকে লক্ষ্য রেখে, ক্সবার যথাস্থানে 
ধাপন না করা যায়, তবে প্রাতযোগিতার খেলা হলে খেলাটি পারত্যন্ত হয়ে যাবে। 

(৯) খেলা শেষ করার জন্য ব্রসবারের বদলে মোটা দাঁড়র ব্যবহার অনুমোদন 
রা যাবে না। 

(১০) গোল-পোস্ট ও কব্লসবারের মাপ ঠিক রেখে, অর্থাৎ চওড়া ও ঘনত্ব ৫ 
ঞর (১২ সৌন্টীমটার) বেশ না বাঁড়য়ে গোলপোস্ট ও ব্লসবার গোলাকার, 

, তিনকোনা, অর্ধগোলাকার প্রভাতি আকারের করা যেতে পারে। 
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(১১) আন্তজাতিক খেলার ক্ষেত্রে মূল খেলা আরম্ভের আগে অন্য 
অনুষ্ঠান খেলার দিন দুই প্রাতিদ্বন্দী আসোসিয়েশনের প্রাতানাধ ও 
মধ্যে পূর্বচুন্ত অনুযায়ণ হতে পারে। তবে মাঠের অবস্থা বিবেচনা করতে হবে 

(১২) বিশেষ করে আন্ত্জাঁতক খেলার জন্য আন্তজাতিক সঙ্ঘ 
আসোসয়েশনকে মাঠে ফটোগ্রাফার, কম রাখার পরামর্শ দিয়েছেন এবং ?ে 
লাইন থেকে অন্তত ২ মিটার দূরে এবং ১০ মিটারের মধ্যে এবং গোললাইন 
টাচলাইনের সংযোগস্থানের কোণ থেকেও সমান দূরে ফটোগ্রাফারদের জন্য জায়? 
নার্দম্ট করার পরামর্শ দিয়েছেন এবং জাতীয় সঙ্ঘকে নজর রাখতে 
যাতে ফটোগ্রাফাররা এই লাইন আতন্রম করতে এবং ফটো তোলার জন্য 
জবালতে না পারে। 

॥ রেফার দের প্রাত উপদেশ ॥ 

সব কিছ ঠিক আছে কিনা তা দেখে-শুনে নেবার জন্য খেলা আরম্ভের সম 
বেশ কিছু আগে মাঠে উপাস্থিত হবেন। যাঁদ খারাপ আবহাওয়ার দরুন 
কর্তৃপক্ষের অবহেলার জন্য মাঠের অবস্থা এমন হয় যে, সে মাঠে খেলা 
করলে খেলোয়াড়দের বিপদ হতে পারে তবে খেলা আরম্ভ করবেন না। য 
মাঠের মাপজোকের দাগ ঠিকমত টানা না থাকে তবে সময় হাতে থাকলে দ 
টানিয়ে নেবেন। 

মাণ্তের পতাকা-দশ্ডের উচ্চতা যেন কোনমতেই & ফুটের কম না হয়। ছে 
প্তাকাদণ্ড খেলোয়াড়দের পক্ষে 'বপজ্জনক। 

ক্রসবারের বদলে ফিতে বা শস্ত নয় এমন ধরনের কোন জিনিস ব্যবহার কর্ 
দেবেন না। 
গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত। 
প্রত্যেক খেলা আবম্ভের আগে গোলের জাল পরপক্ষা করবেন। দেখবেন জ 

যেন মাটির সঙ্গে ভালভাবে য্ন্ত থাকে এবং জাল ছেণ্ড়া না থাকে। 

॥ সম্পাদকদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

খেলোয়াড়দের স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে কর্নার কিক করার জন্য এবং কোনরকতে 
সংঘর্ষের বিপদ এড়াবার জন্য মাঠের টাচ-লাইন ও মাঠের পাঁরবেষ্টনর বেড় 
মধ্যে যথেম্ট জায়গা রাখা উচিত। 
১১৫ গজ লম্বা ও ৭৫ গজ চওড়া মাপের মাঠই সাধারণত খেলার পক্ষে প. 

উপযোগী মাঠ। কিন্তু যে প্রাতযোগিতায় ক্লাবগুঁল যোগ দিচ্ছে সেই প্রাতযোগিত 
নিয়ম মানা উচিত। 

যে ক্লাবের মাঠে খেলা হবে সেই ক্লাব মাঠের দাগ ঠিকমত টানার জন্য দায় 
যাঁদ প্রয়োজন দেখা দেয় এবং সম্ভবপর হয় তবে “হাফ-টাইমের” র 
গোল-লাইন এবং পেনাল্টি-এরিয়ার লাইনগাল আবার স্পম্ট করে টেনে নেও 

ত। 



১ নম্বর আইন- খেলার মাঠ ৭ 

হালকা রঙের পতাকা ব্যবহার করা য্স্তিসঙ্গত। 
গোল-এরিয়া ও পেনাল্ট-এঁরয়া 'চাহত করবার জন্য গোল-লাইনের উপরে 

যে মাপ হবে সে মাপ প্রতি গোলপোস্টের ভেতরের 'দিকের প্রান্ত থেকে আরম্ভ 
করতে হবে। 
গোলপোস্টে সাদা রং লাগানো উচিত। 

॥ খেলোয়াড়দের প্রাতি উপদেশ ॥ 

খেলার আইন-কানুন খুব ভালভাবে জেনে রাখুন। তা হলেই আপনারা 
সাঁতাই ভাল খেলতে এবং খেলা থেকে পাঁরপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারবেন। 
যাঁদ রেফারীর ক্ষমতা এবং খেলার আইন-কানুন সম্পর্কে সমস্ত খেলোয়াড়দের 
একটা সংস্পস্ট ধারণা থাকে তবে খেলার সময় গোলমালের সংখ্যা খক্সই কমে যাবে। 

দন সম্পকে সুস্পন্ট ধারণার অভাবের জন্যই খেলোয়াড়দের সতর্ক করার 
প্রয়োজন হয়। 

হাত দিয়ে বল ধরতে 'গয়ে বা শট প্রাতরোধ করতে গিয়ে অনেক গোলরক্ষক 
অনেক সময় ইচ্ছে করে ব্লসবার ধরে ঝুলে পড়েন। ব্লসবারও নীচের দিকে ঝুলে 
পড়ে। গোলরক্ষকের এই কাজ অন্যায় আচরণের পর্যায়ে পড়ে। 

॥ স্কুল ছাত্রদের মাঙের মাপ ॥ 

স্কুল ছান্রদের ফুটবল খেলার জন্য সবচেয়ে ছোট মাঠের মাপ ৮০ গজ+৬০ 
গজ এবং ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের খেলার জন্য সব চেয়ে ছোট মাঠের মাপ ৭০ 
গজ ৫০ গজ করার সুপাঁরশ করা হয়েছে। ছোট ছোট স্কুল ছাত্রদের মাঠের 
গোলপোস্টের উচ্চতা ৬ ফুট করার সুপারিশ আছে। দুই গোলপোস্টের ব্বধানও 
কম করা যেতে পারে। 

মন্তব্য ভাব্য--জ্ঞাতব্য 

এরিয়া ও দাগ- মাঠের লম্বা ও চওড়ার হেরফের হলেও 'বাভন্ন এয়ার 
মাপজোকের কোন হেরফের হবে না। অর্থাৎ গোল-এারয়া, পেনাল্ট-এরয়া, দুই 
গোল-পোস্টের ব্যবধান, গোল-পোস্ট, ব্লসবার, বৃত্তের ব্যাস-সবই আইনে লেখা 
মাপমত হবে। 

প্রীত এরয়ার জন্য টানা দাগকে সেই এঁরয়ার মধ্যে বলে ধরতে হবে । গোল- 
লাইন, টাচ-লাইন এবং মাঠের সমস্ত লাইনের দাগ আড়াই ইণ্টি থেকে পাঁচ ই 
পর্যন্ত করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কোনমতেই পাঁচ ইঞ্চির বেশী হবে না। 
বৃন্টতে লাইনের দাগ ধূয়ে-মুছে গেলে আবার টানয়ে নিতে হয়। বিশ্রাম সময়ে 
এবং প্রয়োজন হলে অন্য সময়েও দাগ টানিয়ে নেওয়া যেতে পারে। মাপজোকের 
দাগ না থাকলে খেলা হতে পারে না। 



৪ ১ নম্বর আইন_ খেলার মাঠ 

গোল-নেট ও গোল-জাজ- গোল-নেট বাধ্যতামূলক নয়। গোল-নেট না হলেও 
খেলা হতে পারে। তাই বলে ফুটবল আইনে গ্োোল-জাজের কোন ব্যবস্থা নেই। 

ক্লসবারে দাড়ির ব্যবহার আইনবিরাদ্ঘ-ুসবারের বদলে দাঁড় বা এ ধরনের 
কোন 'জীনস ব্যবহার করা চলে না। ক্রসবার যাঁদ ভেঙ্গে যায় এবং তা বদল করবার 
মত সুযোগ ও সময় হাতে থাকে তবে খেলার মধ্যে বদল করে নেওয়া যেতে পারে। 

কর্নার-পভাকা-কর্নার পতাকা বাধ্যতামূলক কর্নার-কিকের সময় পতাকা 
সরানো চলে না, পতাকা যথাস্থানে রেখেই কর্নারণীকক করতে হয় । হাফওয়ে লাইনের 
দুই পাশের পতাকা বাধ্যতামূলক নয়। পতাকার দণ্ড কোনভাবেই ৫ ফুটের খাটো 
হবে না, মাথার দক সচালো হবে না। 

রৈফারীর আঁধকার_বৃন্টি বা অন্য কোনো কারণে মাঠ খেলার অনুপযোগী 
কিনা সে প্র্ণনের বিচার বিবেচনার আঁধকারা এবমান্ খেলার নির্বাচিত রেফারা। 



২ নম্বর আইন-_-বল 

॥ মূল আইন ॥ 
বলের আকার হবে গোল। বলের বাইরের দিকের আবরণ চামড়া 'দিয়ে তোর 

করতে হবে এবং এমন কোন জিনিস ব্যবহার করা চলবে না, খেলোরাড়দের পক্ষে 
যা বিপদের কারণ হতে পারে। 

বলের পাঁরাধ ২৭ ইণ্টির কম বা ২৮ ইণ্টির বেশী হবে না। খেলা আরম্ভের 
সময় বলের ওজন ১৬ আউন্সের বেশী বা ১৪ আউন্সের কম হবে না এবং রেফারীর 
অনুমোদন ছাড়া খেলার মধ্যে কোন সময়ই বল বদল হবে না। ১ 

লেম-যনন্ত বল ভাল্ব্ 'টিউবের বল 
বিশেষভাবে লক্ষ রাখতে হবে লেস বাঁধার এ বলে লেস বাঁধার কোন বালাই নেই। 
মায়থায় দই মূখ যেন মিশে থাকে এবং 
লেসের বাড়াত অংশ বোরম্ে না থাকে। 

॥ আন্তজাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) যে কোন খেলায় ব্যবহৃত বলকে আসোসিয়েশনের বা যে ক্লাবের মাঠে 
খেলা হচ্ছে সেই ক্লাবের সম্পান্ত হিসাবে বিবেচনা করতে হবে এবং খেলার শেষে 
অবশ্যই রেফারীর কাছে বল ফেরত 'দিতে হবে। 

(২) দুই নম্বর আইনে বলের বাইরের আবরণ সম্পর্কে চামড়া ব্যবহারের 
কথা বলা হয়েছে, এই নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে মানতে হবে। ফুটবলের বাইরের 
আবরণে অন্য কোন জানিস (রবার ইত্যাদি) কোনভাবেই ব্যবহার করা চলবে না। 

(৩) আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ আইন অনুযায়ী বলের ওজনের এই রূপান্তর 
অনুমোদন করেছেনঃ ৃ 

১৪ থেকে ১৬ আউন্স-৩৯৬ থেকে ৪৫৩ গ্রাম। 



১০ ২ নম্বর আইন- বল 

(8) যাঁদ খেলার সময় বল ফেটে যায় 'িংবা আকারের 'িকাতি ঘটে তবে 
খেলা বন্ধ করতে হবে এবং যে জায়গায় বল 'অকেজো হয়ে পড়বে সেখানে নতুন 
বল '্দ্রপ' দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করতে হবে। 

(৫) যাঁদ খেলা বন্ধ থাকা সময়ে (প্লেস-কিক, গোল-কিক, কর্নার-কিক, 
ফ্রিকিক, পেনাল্টি-কিক কিংবা গ্রো-ইন) বল অকেজো হয় তবে নিয়মমত খেলা 
আরম্ভ হবে। 

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥ 

ষে ক্লাবের মাঠে খেলা হবে সেই ক্লাবের বল সরবরাহ করা উচিত। বল যেন 
হাওয়ার দ্বারা পূর্ণ থাকে। হাতের কাছে আঁতারন্ত বল মজুত রাখবেন। 

মন্তব্য--ভাব্য-জ্ঞাতব্য 

বল দুই রকমের (১) লেসয্স্ত, (২) ভাল্ব টিউবের। দুই রকমের বলই 
ত। 

বলের রং_আইনে কিছু উল্লেখ নেই। তবে সাধারণত ব্রাউন, অরেঞ্জ ও সাদা 
রঙের বল ব্যবহার বাঞ্চনীয়। 

লোসিং_ এমনভাবে লেস বাঁধতে হবে যা খেলোয়াড়ের পক্ষে বিপজ্জনক না 
হয় বা যাতে বলের আকারের 'বিকীতি না ঘটে। 

বলের পাম্প আইনে কিছ উল্লেখ নেই। তবে প্রাত স্কোয়ার ইণ্চিতে ১৭ 
থেকে ১৮ পাউণ্ড হাওয়ার চাপ থাকা উচিত। 

চুল ছাত্রদের থেলার বল-_৪ নম্বর সাইজ। যার পারাধি হবে ২৫ থেকে 
২৬ হী এবং খেলা আরম্ভের সময় ওজন থাকবে ১২ থেকে ১৩ আউন্স। 
রন সরা দূ? নার সু রানার রাগ র 
বাঞ্থনীয়। 

বলের-আকারের 'বিকৃতি_সব সময় মনে রাখতে হবে বল ফেটে গেলে, কিংবা 
বলের আকারের বিকীতি ঘটলে, অথবা হাওয়া বোৌরয়ে গেলে সে বল আর 
আইন-মাফিক বল থাকে না। সুতরাং গোলে প্রবেশ করবার আগে গোলপোস্ট 
বা ক্রসবারে লেগে বল ফেটে গিয়ে গোলে প্রবেশ করলে সে গোলও আইন- 
[সদ্ধ গোল হবে না। 

বলের আকার ছোট বড় হলেও সে বলে খেলা হতে পারে না। বলের ওজন 
বা আকার মাপবার জন্য রেফারীর কাছে তৃূলাদণ্ড বা ফিতে থাকে না। ক্লাব 
থেকেই বল সরবরাহ করা হয় এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষই বলের আকার ও ওজন 
মেপে রাখেন। রেফারাীর সন্দেহ হলে অবশ্যই তিনি বল পরাঁক্ষা করে নিতে পারেন। 

জলকাদার মাঠে বলের ওজন বেড়ে যাওয়া স্বাভাঁবক। খেলা আরম্ভের 
সময়ই ওজনের কথা আইনে বলা হয়েছে। অবশ্য আজকাল ওয়াটারপ্রুফ বলও 
পাওয়া যায়, জলকাদার মাঠে যার ওজনের বিশেষ হ্রাস-বাঁদ্ধ ঘটে না। 

বল বদল রেফারীর অনুমাঁত ছাড়া খেলার সময় বল বদল করা চলে না 
সে কথা মূল আইনের ভাষার মধ্যেই আছে। 



৩ নম্বর আইন__খেলোয়াড়ের সংখ্য। 

॥ মূল আইন ॥ 

(১) দুই দলের মধ্যে খেলা হবে। কোন দলে ১১ জনের বেশ খেলোয়াড় 
থাকবে না। এই ১১ জনের মধ্যে একজন হবে গোলফকিপার। খেলার সময় গোল- 
[কিপারের সঙ্গে দলের অন্য যে কোন খেলোয়াড় জায়গা বদল করতে পারেন। কিন্তু 
এই বদলের আগে রেফারীকে বদলের কথা জানাতে হবে। 

(২) জাতীয় বা আন্তজাতিক সঙ্ঘের যাঁদ অনুমোদন থাকে তবে প্রাতি- 
যোগিতার খেলার সময় আহত বা আর খেলতে অক্ষম খেলোয়াড়ের জায়গায় 
বদলা খেলোয়াড় 1হসাবে নতুন খেলোয়াড়কে খেলাবার অনুমাতি দেওয়া হবে। 

(৩) প্রাতযোগিতার খেলা ছাড়া অন্য খেলায় খেলার সময় আহত খেলোয়াড়ের 
বদলে অন্য খেলোয়াড় খেলতে পারে, যদি খেলা আরম্ভের আগে দুই দল এমন 
ব্যবস্থায় রাজ হয়ে থাকে । 

দণ্ড _যাঁদ রেফারীকে না জানিয়ে খেলাব সময় কোন খেলোয়াড় গোল- 
কিপারের সঙ্গে জায়গা বদল করেন এবং তারপর পেনাল্টি এরয়ার মধ্যে হাত 
দয়ে বল খেলেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে পেনাল্টি কিকের 'নর্েশ দেওয়া হবে। 
খেলা চলার সময় যাঁদ কোন খেলোয়াড় রেফারীর সম্মাত ছাড়া মাঠ থেকে 
বেরিয়ে যান (দুর্ঘটনা ছাড়া) তবে সেই খেলোয়াড় অভদ্র আচরণের দোষে দোষী 
হবেন। 

॥ আন্তজ্নাতিক সঞ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) সব্বানম্ন ক'জন খেলোয়াড় একটি দলে থাকতে পারে সেটা জাতীয় 
রোডে লালা হারাল রাত রুপা রানার 

ভর করে। 

(২) আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের আভমত : কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় 
থাকলে সে খেলা নিয়মমাফক খেলা বলে গণ্য হওয়া উঁচত নয়। 

(৩) যাঁদ হাফ-টাইমের বিরাঁতির সময় কোন দল গোলাকপার পাঁরবর্তন করার 
1সম্ধান্ত করে তবে আবার খেলা আরম্ভের আগে অবশ্যই এই পাঁরবর্তনের কথা 
রেফারীকে জানাতে হবে। 



১২ ৩ নম্বর আইন-_খেলোয়াড়ের সংখ্যা 

(৪) যাঁদ ৩ নম্বর আইনের ২ ও ৩ ধারা অনুযায়ী জাতীয় সঙ্ঘ আতরিন্ত 
খেলোয়াড় দ্বারা নিয়ামত খেলোয়াড়ের পাঁরবর্তন অনুমোদন করেন তবে আল্ত- 
তিক সঙ্ঘের পরামর্শ হচ্ছে: খেলার যে কোন সময় গোলকিপার পারবর্তন 
করা যাবে এবং আর মান্ন একজন খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে প্রথমার্ধ শেষ 
হবার আগে পর্যন্ত, যাকে পরিবতন করা হচ্ছে তিনি যাঁদ আহত বা আর 
খেলতে অশন্ত হন। যাকে পাঁরবর্তন করা হচ্ছে তিনি সাত্য সাঁত্িই আহত 
হয়েছেন কিনা বা আর খেলতে অক্ষম কিনা সেটা রেফারীর অনুমোদন-সাপেক্ষ। 

(৫) এই নিয়মে পারচালিত আন্তর্জাতিক খেলায় যোগদানকারী জাতীয় 
সঞ্ঘ খেলা আরম্ভের আগে গোলকিপার হিসাবে যারা পাঁরবার্তত হবে তাদের 
নাম বিনিময় করবেন। 

€ 

(৬) যাঁদ নিয়মমাফিকভাবে খেলা আরমচ্ভের আগে কোন খেলোয়াড়কে মাঠ 
থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে তার জায়গায় নতুন একজন খেলোয়াড়কে নেওয়া 
যেতে পারে। কিন্তু কিক-অফের জন্য দের করা হবে না। 

॥ রেফারণীদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

খেলা আরম্ভের সময় দুই দলে কে কে গোলাঁকপার হিসাবে খেলছেন তা 
নোটবুকে লিখে রাখুন। গোলাকপার বদল কবার সংবাদ না জানা পর্যন্ত আর 
কোন খেলোয়াড়কে গোলকিপারের সুযোগ স্াবধা নিতে দেবেন না। 

স্থানীয় ক্ষমতাসম্পন্ন প্রাদেশিক আসোসিয়েশনেব অনুমতি ছাড়া ছয়জন 
খেলোয়াড় নিয়ে প্রাতিযোগিতাব খেলা (সিক্স-এ-সাইড গেম) বা আনয়মিত প্রাতি- 
যোগিতার খেলা, যেখানে প্রবেশমূল্য নেওয়া হয়, সেসব খেলায় রেফার হবেন না। 

॥ সম্পাদকদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

প্রতি ক্লাব তার খেলোয়াডদের আচার-ব্যবহারের জন্য ফুটবল আযসোসিয়েশনের 
কাছে দায়ী থাকবে। 

সম্ভবপর হলে পোশাক-পরিচ্ছদ পরবার ঘর (ড্রোসং রুম) থেকে মাঠ পর্যন্ত 
খেলোয়াড় ও খেলার পাঁরচালকদের জন্য একটি পৃথক রাস্তা রাখার ব্যবস্থা করবেন। 

ক্লাবগুঁল যেসব প্রাতিযোগিতাব খেলায় অংশ গ্রহণ করে সেইসব প্রাতযোগিতা 
নিয়মমত অনুমোদিত কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানবার দায়িত্ব ক্লাব সম্পাদকদের । 

॥ খেলোয়াড়দের প্রাতি উপদেশ ॥ 

মনে রাখবেন, খেলার সময় ষদি গোলকিপার বদল করতে হয় তবে বদলের 
আগে অবশ্যই সে কথা রেফারীকে জানাতে হবে। 



৩ নম্বর আইন-_-খেলোয়াড়ের সংখ্যা ৮ ৯৩ 

মন্তব্যস্্ভাব্য--ত্ঞাতব্য 

দলের ১১ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজনকে গোলকিপার হতেই হবে। 
গোলকিপার না হলে খেলা আরম্ভ হতে পারে না। কে গোলাকপার 'হিসাবে 
খেলছেন এবং তাঁর জামার রং অপর খেলোয়াড়দের চেয়ে আলাদা কিনা এইটুকু 
জানাই রেফারীর পক্ষে যথেষ্ট। গোলাকপার যাঁদ তাঁর নিজের জায়গায় অর্থাৎ 
গোলে না খেলে এগিয়ে যান, রেফারীর কিছুই করণীয় নেই। 

১১ জনের কম খেলোয়াড় নিয়েও একাঁট দল প্রাতদ্বান্বতা করতে পারে। 
তবে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের অভিমত : কোন দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে 
সে খেলা নিয়মমাফিক খেলা বলে গণ্য হওয়া উাঁচত নয়। অবশ্য এ সম্পর্কে 
জাতীয় সঙ্ঘ নিজেদের সাবধামতো নিয়ম করতে পারেন। 

খেলা আরম্ভে দেরী কর। উীচত নয়_কোন দলের সব খেলোয়াড় মাঠে এসে 
না পেশছলেও 'িক-অফে অর্থাৎ খেলা আরম্ভ করতে দেরী কুরা উচিত নয়। 

গোলকিপার পারিবর্তন- গোলকিপারের সঙ্গে অন্য কোন, খেলোয়াড় জায়গা 
বদল করে গোলে খেলতে চাইলে এই বদলের কথা আগেই রেফারীকে জানাতে 
হয়। যাঁদও আইনে খেলোয়াড়দেরই উপদেশ দেওয়া হয়েছে গোলাঁকপার বদলের 
কথা রেফারীকে জানাবার জন্য, তবু দলের কোচ বা ট্রেনারও বদলের কথা 
রেফারীকে জানাতে পারেন। রেফারীর জানাটাই আসল কথা। রেফারী এই 
পারবর্তন মেনে নিতে বাধ্য । এমন কি পেনাল্ট কিকের সময়েও। 

গোলাকপার যেখানে ইচ্ছা খেলতে পারেন_ মনে রাখবেন, গোলাকপার, গোল- 
কিপার হিসাবে থেকেও যেখানে ইচ্ছে খেলতে পারেন, যে কোন কিক করতে 
পারেন। তবে পেনাল্ট-এরয়ার বাইরে গিয়ে হাত দিয়ে বল ধরতে পারেন না। 
গোল-এবয়া বা পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যেও গোলাঁকপার ফাউল করলে অপরাধ 
অন্যায়ী তার বিরুদ্ধে ইনাঁডরেই্ ফ্রি-কিক বা পেনাল্টি-কিকের নিশি দিতে 
হয়। 

আহত খেলোয়াড় পঁরিবতনের ফাঁক__ আহত খেলোয়াড়ের পাঁরবর্তনে অর্থাৎ 
মাঠের বাইরে থেকে নতুন খেলোয়াড়ের যোগদানে বেশ একট; ফাঁক রয়ে গেছে 
এবং এই ফাঁকের পথে আইনের অপব্যবহার করা হচ্ছে, ষাঁদও আইনাট বাধ্যতা- 
মূলক নয়। আহত খেলোয়াড়ের পাঁরবর্তে বদলশ খেলোয়াড় গ্রহণের, আইন প্রয়োগ 
জাতীয় আসোঁসয়েশনের ইচ্ছাধীন। অবশ্য, ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনও আইনাঁট 
গ্রহণ করেছেন। ১৯৬৪-র আলাম্পিকে কিন্তু বদলণ খেলোয়াড় গ্রহণের নিয়ম নেই। 
মা হে লী খেলার বেন নারে রা 

অনুমোদন সাপেক্ষে আহত বা আর খেলতে অক্ষম গোলাঁকপারের বদলে আঁতরিন্ত 
সময় সমেত খেলার যে কোন সময়ে একজন নতুন গোলাকপারকে খেলানো যাবে, 
আর শুধু প্রথমার্ধে আর একজন খেলোয়াড়কে বদল করা যাবে যাঁদ কোন 
খেলোয়াড় আহত বা আর খেলতে অক্ষম হন। অর্থাৎ সারা খেলায় দু'জনের 
বেশশ বদল করা যাবে না৷ গোলাকপারকে যে কোন সময়ে, আর একজন খেলোয়াড়কে 

র বশি বাজার আগে। 
এখন কোন খেলোয়াড় সাঁত্য সত্যিই আহত হয়েছেন কিনা কিংবা আর খেলতে 

অক্ষম কনা সেটা বিচারীববেচনার আঁধকারী রেফারাী। কিন্তু রেফারীরা তো 
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ডান্তার নন। আর ডান্তার হলেও যাঁরা অক্ষমতার 'ভান করেন তাঁদের ক্ষমতাসম্পন্ন 
করার ক্ষমতা ডান্তারেরও নেই । সুতরাং প্রাতি খেলাতেই দেখা যায়, বিশ্রামের আগে 
একজন পাঁিশ্রান্ত খেলোয়াড়ের বদলে আর একজন.নতুন খেলোয়াড় নতুন উদ্যম 
নিয়ে মাঠে নামেন। রেফারীর কিছুই করার থাকে না। আইনের ছিদ্রুপথেই এই 
ফাঁক চালু হয়ে গেছে। 

কন্তু আইনের উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম। যাঁদ সাঁত্য সাত্যই কেউ আহত হন 
'এবং প্রথম মানটেই আহত হন তবে সারাক্ষণ তাদের ১০ জনের উপর 'নিভ'র 
করে খেলা খুবই অস্াবধাজনক। আর গোলাকপারের মত নিভরযোগ্য খেলোয়াড় 
আহত হলে তো বিপদের অন্ত থাকে না। তাই বিপদের হাত থেকে উদ্ধারের 
জন্যই খেলোয়াড় পাঁরবর্তনের আইন পরাঁক্ষামূলকভাবে চালু হয়েছে । কিন্তু 
সমস্ত ক্লাব সুযোগ পেয়ে সেই আইনের অপব্যবহার করছে। শুধু আমাদের দেশে 
নয়, পৃথিবীর সবন্র। 

আইনের আরও বড় ফাঁক__ এই আইনের 'ছিদ্রুপথে গোল-িকপার বদল না করে 
দু'জন অপর খেলোয়াড়কেও বদল করা চলে । ধরুন, প্রথমার্ধে একজনকে বদল 
করা হল। 'দ্বতীয়ার্ধে আর একজন খেলোয়াড় আহত হলেন কিংবা আহত না 
হয়েও গোল-কিপারের সঙ্গে জায়গা বদল করে খেলতে আরম্ভ করলেন। একট 
পরেই এঁ খেলোয়াড় (গোল-কিপার) আহত হবার ভান করে রেফারীর 
নিযে রাইরেডিলে গেলেন রিলে নো কির হিসাবে সেতার রা 
দিলেন একজন ফরোয়ার্ডের খেলোয়াড় । এখন এই নতুন গোল-কিপার ও আগের 
গোল-কপার আবার জায়গা বদল করে খেলতে আরম্ভ করলেন। অর্থাং দলের 
যান গোল-কপার ছিলেন তান গোল-কপার হিসাবেই দলে রইলেন, একজন 
অক্ষম খেলোয়াড়ের বদলে দলে এলেন একজন সক্ষম ফরোয়ার্ড । 

রক্ষা-কবচ-_অবশ্য আন্তজাতিক খেলায় এই ফাঁকির রক্ষা-কবচ 
হিসাবে সম্ভাবিত গোলাঁকপার হিসাবে যাঁরা পাঁরবার্তত হবেন, তাঁদের নাম 
খেলার আগে পেশ করতে বলা হয়েছে। 

বদল হলে আর খেলা চলে না- এই আইন সম্বন্ধে বলা প্রয়োজন, আহত 
খেলোয়াড়ের বদলে নতুন খেলোয়াড় মাঠে নামলে আহত খেলোয়াড়ের আঘাতের 
চোট প্রশামত হলেও তাঁর আর খেলায় অংশ গ্রহণের আঁধকার থাকে না। যাঁদ 
বদল 'হিসাকে নতুন খেলোয়াড় মাঠে না নামেন তবে খেলার যে কোন সময়ই 
তিনি রেফারীর অনুমাত নিয়ে মাঠে নামতে পারেন। 

রেফারশর আধকার- রেফারীর আধকার সম্পর্কে এখানে আরও বলা দরকার, _ 
রেফারী যাঁদ মনে করেন, কোন খেলোয়াড় মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার মত চোট 
পানানি, কিংবা খেলার পক্ষে তিনি অক্ষম নন, তবে রেফারী তাঁকে মাঠ থেকে 
বেরিয়ে যাবার অনূমাত নাও দিতে পারেন। 
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॥ মূল আইন ॥ 

কোন খেলোয়াড় এমন কোন জিনিস পরবেন না যা অন্য খেলোয়াড়ের পক্ষে 
বিপদের কারণ হতে পারে। নীচে যেমন লেখা আছে খেলার বুট অবশ্যই এই 
নিয়মমত তৈরী করতে হবে। 

(এ) বুটের বার (বাট) চামড়া বা রবার দিয়ে তৈরী করতে হবে । এগুলো 
চ্যাপ্টা ধরনের হবে এবং বুটের তলায় আড়াআড়িভাবে আঁটা থাকবে। বারের 
চওড়া আধ ইঞ্চির কম হবে না এবং বুট যতটা চওড়া বার ততটাঞচওড়া জুড়ে 
থাকবে । বারের কোণগ্ীল থাকবে গোলাকার। 

(বি) বুটের স্টাডগুলি (গাঁটকা) চামড়া, রবার, এলুমিনিয়ম, প্ল্যাস্টিক এবং 
এই ধরনের 'জানিস দিয়ে তৈরী হবে। স্টাডগ্ীল গোলাকার হবে কিন্তু ভেতরে 
পা হবেনা বং বাম আব ই বম হবে নাট বসার জন ভি এ 
অংশ বাদ দিয়ে বাঁক অংশের স্টাড বুটের নীচের চামড়া থেকে ট হীণ্চির 
বেশ বোরয়ে থাকবে না। যখন ধাততীনার্মত পাঁঠিকার উপর স্ক্ ধরনের স্টাড 
রা তির িন 
ভাবে জুড়তে হবে যে এর কোন স্ক্ যেন স্টাডেরই অংশ হিসাবে পারগাঁণত হয়। 
স্ক্ ধরনের স্টাড লাগাবার জন্য ধাতুর চাকাঁতি ব্যবহার করা ছাড়া কোন ধাতুর পাত, 

ইংলিশ টাইপ বুট। ইংলশ্ডে কণ্টিনেন্টাল টাইপ বূট। ইউরোপের 
সাধারণত এই ধরনের বুট ব্যবহার অন্যান্য দেশে এবং ভারতে এই ধরনের 

করা হয় বট 

যাঁদ তা চামড়া বা রবার দিয়ে মোড়াও থাকে তবে তার ব্যবহার চলবে না। সেলাই 
করা স্টাড, বুটের তলার চামড়ার সঙ্গে লোহার পেরেক দিয়ে বা অন্য কোন ভাবে 
8 স্কৃর (বেস স্কু) সঙ্গে লাগানোও নাষদ্ধ। 'বেসের' অর্থাৎ ভিতৃ-এর অংশ 

্টাড ধারওয়ালা চাকাতির আকার করা বা স্টাডে কোন রকমের বৌচিনরয 
০৫৬০ 
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(ঁস) বুটে “বার” ও প্স্টাড" এক সঙ্গে ব্যবহার করা চলে কিন্তু সেগুলো 
'এবং আইনের অন্বত্রঁ হওয়া চাই। বুটের তলায় ধা গোড়ালীতে 

বার এবং স্টাড & ইণ্তির বেশ পুরু হবে ,ন:। যদি লোহার পেরেক ব্যবহার 
করতে হয় তবে সেগুলো চামড়া বা রবারের মধ্যে ঢাকয়ে দিতে হবে। 

[ খেলোয়াড়দের সাধারণ পোশাক হচ্ছেঃ জার্স (গোঞ্জ) অথবা সার্ট, হাফ- 
প্যান্ট, মোজা ও বুট। গোলাঁকপার এমন রংশএর পোশাক পরবেন যাতে অনা 
খেলোয়াড়ের সঙ্গে তার পার্থক্য সহজেই ধরা পড়ে ।] 

দণ্ড :_-এই আইনের কোন কিছ লঙ্ঘন করা হলে আইন-লঙ্ঘনকারণ 
খেলোয়াড়কে যথাযথ সাজসরঞ্জাম ব্যবহারের সুযোগ দেবার জন্য খেলার মাঠ 
থেকে বের করে দিতে হবে এবং দোষী খেলোয়াড় রেফারীকে না জানয়ে মাঠে 
পুনঃপ্রবেশ করতে পারবেন না। সাজপোশাক যে নিয়মমত হয়েছে এ বিষয়ে 
রেফারী 'নিজে সন্তুষ্ট হবেন। খেলা চলার সময় এ খেলোয়াড় মাঠে পুনঃপ্রবেশ 
করবেন না, খেলা যখন সাময়িক বন্ধ থাকবে কেবল তখনই মাঠে ঢুকতে পারবেন। 

॥ আন্তজাতিক পঞ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) আন্তজাতিক খেলায় গোলাঁকপারের জার্সর রং-এর সঙ্গে খেলায় 
অংশগ্রহণকারী অন্যান্য খেলোয়াড়দের জার্সর রং-এর পার্থক্য থাকবে। 

(২) যাঁদ রেফারী দেখেন, কোন খেলোয়াড় এমন ধরনের জিনিস ব্যবহার 
করছেন যা আইনমাঁফক নয় এবং যার দ্বারা অন্য খেলোয়াড়দের বিপদ হতে 
পারে তবে রেফারী সেই খেলোয়াড়কে আপাত্তজনক জিনিসপত্র ত্যাগ করতে 
আদেশ দেবেন। যাঁদ খেলোয়াড় রেফারীর উপদেশ গ্রহণ না করেন তবে তিনি 
খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না। 

(৩) আইনে এমন কোন বিধান নেই যে, বুট পরতে হবে। কিন্তু আন্ত 
জাতিক বোর্ডের আঁভমত : প্রীতযোগিতার খেলায় যখন প্রায় সমস্ত খেলোয়াড় 
বুট পরে খেলে তখন একজন বা দুইজন খেলোয়াড়কে খাল পায়ে খেলতে 
অনুমাতি দেওয়া রেফারীর পক্ষে উচিত নয়। 

(8) ৪ নম্বর আইন লঙ্ঘনেব ফলে যাঁদ কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বেব 
করে দেওয়া হয় এবং খেলা চলার সময় যাঁদ সেই খেলোয়াড় মাঠে পুনঃপ্রবেশ 
করেন তবে রেফারী খেলা বন্ধ করে দোষী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন 
এবং ১২ নম্বর আইনের ৩(জে) উপধারা অনুযায়ী বল ড্রপ 'দয়ে আবার খেলা 
আরম্ভ করবেন। 

(৫) 'বাঁভল্ল জাতীয় দলের মধ্যে আন্তর্জাতিক খেলা, আন্তজাতিক প্রা 
যোগিতার খেলা এবং আন্তজর্শাতিক প্রীতি খেলা আরম্ভের আগে 
খেলোয়াড়দের বুট পরণক্ষা করবেন এবং যাঁদ কোন খেলোয়াড়ের বুট ৪ নম্বর 
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আইনমাঁফিক না হয় তবে সেই খেলোয়াড় যতক্ষণ না আইনমাঁফক বুট পরেন 
ততক্ষণ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেবেন না। লগ এবং প্রাতযোগিতার খেলার 
“নয়মে এই ধারা সংযোজন করা যেতে পারে। 

(৬) খেলা আরচ্ভের পর কোন খেলোয়াড়ের খেলায় যোগদান বা পুনরায় 
যোগদান সম্পর্কে ১২ নম্বর আইনের বিধান ৪ নম্বর আইনের লঙ্ঘন নয়। 
৪ নম্বর আইন-লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়, যাঁকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়, 

চি শি শাল 

গযাঁটিকা বুটের গনাটিকা 
দুই মুখ সমান [নিম্ন মূখ সর; চ্রুযুন্ত রবার বা এল- 

গোলাকার গোলাকার ) 
গটিকা গণটিকা 

[তিনি অবশ্যই খেলা বন্ধ.থাকা সময়ে রেফারীর সামনে উপাস্থত হবেন এবং 
বেফারী তার আইনমাফিক সাজসরঞ্জাম সম্বন্ধে জে সন্তুষ্ট হয়ে অনুমাত 
দেবার পর তিনি মাঠে পুনঃপ্রবেশ করবেন। 

॥ রেফারণদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

কেউ অনুরোধ করলে, খেলা আরম্ভের আগে এবং বিরাঁতির সময় খেলোয়াড়- 
দের বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম পরীক্ষা করবেন। যাঁদ সন্দেহের কারণ, থাকে তবে 
যে কোন সময় আপাঁন খেলোয়াড়দের বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম পরাক্ষা করতে 
পারেন। | 

এই আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে কোন অনুরোধ উপরোধের জন্য অপেক্ষা করবার 
প্রয়োজন নেই। দোষব্লুটি দেখলে তখনই শাস্তির ব্যবস্থা কববেন। এই দোষব্রাটর 
জন্য উপয্যস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে কোন 'িপোর্ট পাঠাবার প্রয়োজন নেই। 

॥ সম্পাদকদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

আপনার ক্লাবের সমস্ত সভোর যাতে খেলোয়াড়দের সাজসরঞ্জামের নিয়ম 
সম্বন্ধে সঠিক ধারণা থাকে সে বিষয়ে সচেতন থাকবেন। খেলোয়াড়দের সতর্ক 
করে দেবেন যে, যে সমস্ত বুট বিক্রি করা হয় তার মধ্যে অনেক বুটই ঠিক 
নয়মমত তৈরী করা হয় না। 

২ 
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॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥ 

আপনার বুট এবং অন্য সাজসরঞ্জাম নিয়মমত আছে, এ বিষয়ে 'নাশ্চত 
থাকবেন। কারণ খেলার সময় সাজসরঞ্জামের ন্রাটর জন্য যাঁদ রেফারীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয় তা হলে আপনাকে হয়তো মাঠের বাইরে পাঠান হতে পারে 
এবং আপনার দল কিছঃক্ষণের জন্য আপনার সাহায্য থেকে বাত হতে পারে। 
স্টাডের খং মেরামতের দিকে নজর রাখবেন, যাঁদ সেগুলো ক্ষয়ে যায় এবং তার 
পেরেক বোরয়ে পড়ে তবে ৪ নম্বর আইনের ব্যাতিক্রম ঘটবে। 

মন্তব্য--ভাষ্য--জ্ঞাতব্য 

পোশাক পারচ্ছদ-_জার্স, শার্ট, হাফপ্যান্ট, মোজা ও বুট ছাড়া সন-গার্ড 
আযাঙ্কলেট এবং নী-কাপও খেলোয়াড়দের সাজপোশাকের অন্তভূর্ত। অনেক 
গোলকিপার মাথায় ক্যাপ এবং ভিজে মাঠে হাতে গ্লাভস ব্যবহার করে থাকেন। 

বালা, ধাতুনার্মত বেল্ট, রিস্ট-ব্যান্ড, কীন্রম অগ্গ-প্রত্য্গ ব্যবহার 
নাষদ্ধ। হাতঘাঁড় বা আংটি পরে খেলাও উচিত নয়। তাতে অপরের আঘাত 
লাগতে পারে। দ্যাষ্টশান্ত যাদের ক্ষীণ তারা নিজ দায়িত্বে চশমা পরে খেলে 
থাকেন। নিজ দাঁয়ত্বে কথার অর্থ, যাঁদ চশমায় নিজের বিপদ ঘটে ভ্রফারীর 
উপর দোষারোপ করা চলে না। অবশ্য চশমায় অপরেরও বিপদ ঘটতে পারে। 
কিন্তু উপায় নেই। চশমা পরা অপাঁরহার্য হলে পরতেই হয়। তার নজীরও আছে। 

জামার রং_গোলাকপারের জামার রং অবশ্যই মাঠের অপর ২০ জন খেলো- 
য়াড়ের জামার রংয়ের চেয়ে পৃথক হওয়া চাই। দুই প্রাতিদ্বন্দী গোলাঁকপারের 
জামার রং এক হলে ক্ষাত নেই। যাঁদ গোলাঁকপার গোলের মধ্যে দাঁড়য়ে না 
থেকে এাঁগয়ে গিয়ে ফরোয়ার্ডে খেলেন তবে পৃথক কথা । তখন দুই গোল- 
কিপারের জামার রং-এ বিভ্রান্তি হতে পারে। 

বুট ফুটবলের আইন অনূযায়ী বুট বাধ্যতামূলক নয়, যাঁদও বুট-পাঁরাহত 
খেলোয়াড়দের সঙ্গে খাঁল পায়ে খেলার কিছ: বিপদ আছে। কয়েক বছর আগে 
ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন বুটকে বাধ্যতামূলক উপকরণ হিসাবে ব্যবহারের 
ফতোয়া জার করেছেন। তাই ভারতের প্রধান প্রধান প্রাতযোঁগিতায় এখন বুট 
বাধ্যতামূলক। কিন্তু অপ্রধান খেলা ও প্রণীত খেলায় বুট পরেই খেলতে হবে, 
কেননা 

আঁধকার-কোন খেলোয়াড় যাঁদ এমন কোন পোশাক বা এমন কোন 
জিনিস পরে খেলতে চান যা ফুটবল আইনের অনুবতর্ণ নয় এবং যাতে অপরের 
গিপদাশত্কা আছে তবে রেফারণী অবশ্যই সেই খেলোয়াড়কে খেলায় অংশ গ্রহণ 
করতে দেবেন না। 

খেলার সময় যাঁদ কোন খেলোয়াড়ের পায়ে বা গায়ে পেরেকের আঁচড় লাগে 
তবে রেফারশীর উঁচত সবার বুট পরীক্ষা করে দেখা । প্রয়োজন হলে রেফারা 
যে কোন সময়ে, এমন ক, ড্রোসংরূমে যেয়েও বুট পরীক্ষা করতে পারেন। 



৫ নম্বর আইন- রেফারী 

॥মূল আইন ॥ 

প্রতি খেলায় প্রাতানাধ হিসাবে কাজ করবার জন্য একজন রেফারা নিয্্ত 
হবেন। তাঁর করণীয় কাজ হচ্ছে :_ 

(এ) তান আইনগ্দাল কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করবেন এবং কোন 'বতর্কমূলক 
বিষয়ের উদ্ভব হলে তার মনমাংসা করবেন। খেলার ফলাফল নিধারণে খেলা 
সম্পকী়্ সমস্ত বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। পণকক-অফেরু সঙ্কেত দেবার 
সময় থেকে খেলার উপর তাঁর আইনগত আঁধকার প্রাতিষ্ঠা হয় এবং খেলা যখন 
সাময়ক বন্ধ থাকে কিংবা বল খেলার বাইরে চলে যায় তখনও তাঁর শাঁস্ত 
দেবার ক্ষমতা থাকে । তিনি অবশ্য সেসব ক্ষেত্রে দণ্ড দেবেন না, যেসব ক্ষেত্রে 
[ঠিকভাবে বুঝবেন যে, দশ্ড দলে অপরাধী পক্ষই সুযোগ-সুবিধা পাবে। 

(বি) [তান খেলার একটা হিসাব (রেকর্ড) রাখবেন; সময়-রক্ষকের কাজ 
করবেন; পুরো সময় বা চুন্তমত সময় খেলা চালাবেন এবং আকাঁস্মক দুর্ঘটনায় 
বা অন্য কারণে সময় নষ্ট হলে খেলার সঙ্গে সে সময়টা যোগ করবেন। 

(স) কোন 'নয়মভঙ্গের জন্য খেলা থামাবার এবং অপাঁরহার্য কারণে, 
দর্শকদের বাধাদানে বা অন্য কোন কারণে যখনই প্রয়োজন বোধ করবেন তখনই 
খেলা সাময়িকভাবে স্থাগত রাখবার বা একেবারে বন্ধ করে দেবার জন্য নিজ 
বিবেচনামত তাঁর কাজ করবার আধকার থাকবে । এসব ক্ষেত্রে ষে জাতীয় আ্যাসো- 
সয়েশন বা যে আসোসিয়েশনের অধীনে খেলা হয় সেই আসোসয়েশনের কাছে 
ঘটনার দুই দিনের মধ্যে (রাঁববার বাদে) রেফারী এ বিষয়ে বিবরণ (রপোট) 
পেশ করবেন। সাধারণ ডাকে পাওয়া গেলে রিপোর্ট ঠকমত করা হয়েছে বলে 
ধরে নেওয়া হবে। 

(ডি) সপ্ন রিনি সান্রার রদ এরর এবিসি 
খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবার ক্ষেত্রে এবং এঁ খেলোয়াড় যাঁদ আবার 

অসং আচরণ বা অভদ্র ব্যবহার করেন তবে তাঁকে খেলায় অংশ গ্রহণের আঁধকার 
থেকে বণ্চিত করার ক্ষেত্রে রেফারীর নিজ বিচারবুদ্ধিমত কাজ করবার আঁধকার 
থাকবে। এসব ব্যাপারেও রেফারী ঘটনার পর দুই দিনের মধ্যে (রবিবার বাদে) 
জাতীয় আসোসিয়েশন বা সংশ্লিম্ট আসোসিয়েশনের কাছে অপরাধন খেলোয়াড়ের 
নাম পাঠিয়ে দেবেন। সাধারণ ডাকে পাওয়া গেলে রিপোর্ট ঠিকমত করা হয়েছে 
বলে ধরে নেওয়া হবে। 

(ই) খেলোয়াড় ও লাইন্সম্যান ছাড়া বিনা অনুমাঁতিতে রেফারী আর কাউকে 
খেলার মাঠে ঢুকতে দেবেন না। 

(এফ) কোন খেলোয়াড় গুর/তরভাবে আহত হয়েছে বলে যাঁদ রেফার মনে 
করেন, তবে তিনি খেলা থামাবেন; যত তাড়াতাঁড় সম্ভব আহত খেলোয়াড়কে 
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মাঠের বাইরে সন্বাবার ব্যবস্থা করবেন এবং একটও দোর না করে তখনই আবার 
খেলা আরম্ভ করবেন। যাঁদ কোন খেলোয়াড় সামান্য ধরনের আঘাত পান তবে 
যতক্ষণ! খেলায় ছেদ না পড়ে অর্থাৎ বল 'আউট অফ গ্লে' না হয়, ততক্ষণ খেলা 
বন্ধ হবে না। যে থেলোম্াড় সাহায্য বা কোন রকমের শ্যশ্রুষার জন্য টাচ-লাইন 
বা গোল-লাইনের বাইরে যেতে সক্ষম, মাঠের মধ্যে তার শহশ্রুঘা করা হবে না। 

(জি) মারাত্মক ধরনের আচরণে আঁভযুস্ত খেলোয়াড়কে আগে সতর্ক করা 
ছাড়াই, রেফারীর নিজ বিবেচনামত, আর খেলায় অংশ গ্রহণের আঁধকার থেকে 
বাণ্চিত করবার ক্ষমতা থাকবে। 

(এইচ) সমস্ত ক্ষেত্রে খেলা থামাবার পর আবার খেলা আরম্ভের সময় রেফারী 
খেলা আরম্ভের নির্দেশ দেবেন। 

(আই) খেলার বলটি ২ নম্বর আইন অনুযায়ী নিয়মমাফিক আছে কিনা, 
রেফারী সেটা ঠিক করবেন। 

॥ আন্তজাতিক সত্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) আন্তর্জাতিক খেলার রেফারাীরা এমন রঙের ব্লেজার বা জ্যাকেট পরবেন, 
প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দলের পরা জামার রঙের সঙ্গে যার যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। 

(২) যাঁদ দুই প্রাতদ্বন্ী দেশ নিজ নিজ দেশের রেফার মনোনয়নের ক্ষেব্রে 
সম্মত না হয়, তবে আন্তর্জাতিক খেলায় নিরপেক্ষ দেশ থেকে রেফারণ নির্বাচন 
করতে হবে। 

(৩) আন্তর্জাতক বেফারীর তালিকাভুন্ত এবং অনুমোঁদত রেফারীদের মধ্যে 
থেকে অবশ্যই একজনকে নির্বাচন করতে হবে। এই ধারা আযামেচার এবং আন্ত- 
জাতক যুব উৎসবের খেলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

(৪) ফুটবল আইন, খেলার মাঠে রেফারীকে যে ক্ষমতা এবং ক্ষমতা প্রয়োগের 
যে আধকার দিয়েছে শকক-অফে'র সঙ্গে সঙ্গে সেই আঁধকার আরম্ভ হয়। তাঁর 

তখন থেকে । ফলে দোষাঁ খেলোয়াড়কে খেলা আরচ্ভের আগে মাঠ থেকে বের 
করে দেওয়া যেতে পারে। 

(৫) লাইন্সম্যানরা রেফারীর সাহাধ্কারী। এমন কোন ক্ষেত্রে রেফারী 
লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য করবেন না, যে ক্ষেত্রে রেফারী নিজেই ঘটনাটি 
দেখেছেন এবং মাঠের মধ্যে তান যেখানে ছিলেন সেখান থেকে ভালভাবে 'িচার- 
বিবেচনা করতে পেরেছেন। এ সত্তেও রেফারাঁ লাইন্সম্যানের হস্তক্ষেপ গ্রাহ্য 
করতে পারেন, যাঁদ লাইন্সম্যান নিরপেক্ষ হন এবং রেফারী গোলও নাকচ করতে 
পারেন: যাঁদ গোল হবার অব্যবাহত আগের নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা লাইন্সম্যান 

রশকে জানান। টু 
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(৬) রেফারী অবশ্য আবার খেলা আরম্ভ করার আগেই কেবল তাঁর প্রথম 
সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তন করতে পারেন। 

(৭) অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্তের নির্দেশ দিলে যেখানে 
প্রতিপক্ষ সুযোগ থেকে বণ্চিত হন সেখানে রেফারী যাঁদ অপরাধী পক্ষের বিরুদ্ধে 
কোন নিশি না দিয়ে খেলা চলতে দেন এবং প্রাতিপক্ষ সেই সুযোগ (আযাডভান্টেজ) 
গ্রহণ না করেন তবে রেফারী আবার কোন দেশ দিতে পারেন না। এমন কি, 
হাবেভাবে প্রাতপক্ষকে এই সুযোগ দেবার সঙ্কেত না জানানো সত্বেও আগের 
না দেওয়া দণ্ড পরে দেওয়া চলে না। তবে অপরাধী খেলোয়াড় 'কন্তু রেফারীর 
শাস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের হাত থেকে পারঘ্রাণ পাবেন না। 

(৮) খেলার আইনগুলির উদ্দেশ্যঃ যতটুকু সম্ভব কম হস্তক্ষেপে খেলা 
চলতে পারে তার ব্যবস্থা করা। এই কথা মনে রেখে রেফারীদ্ে উচিত কেবল 
ইচ্ছাকৃত নিয়মভঙ্গের ক্ষেত্রে দণ্ডের ব্যবস্থা দেওয়া। তুচ্ছ খঃটনাঁটি কারণে এবং 
সন্দেহজনক নিয়মভঙ্গের ব্যাপারে প্রাতিনিয়ত বাঁশী বাজালে খেলোয়াড়দের মন্দ 
ধারণা জন্মে, তাঁদের ধৈষষ্চ্যাতি ঘটে এবং দর্শকদের আনন্দ নম্ট হয়। 

(৯) & নম্বর আইনেব "স' প্যারা অনুযায়ী, বড় রকমের শৃঙ্খল ঘটনার 
সময় রেফারীকে খেলা বন্ধ করে দেবার আঁধকার দেওয়া হয়েছে, কিন্তু কোন 
দলকে নাকচ করে দেওয়া বা সেই কাবণে খেলায় পরাঁজত করার ক্ষমতা বা 
আঁধিকার রেফারীর নেই। রেফারী অবশ্যই বিশদ বিবরণ দিয়ে উপয্দস্ত কর্তৃপক্ষের 
কাছে 'িপোর্ট পাঠাবেন। এ সম্পর্কে যা কিছ ব্যবদ্থা অবলম্বনের অধিকার 
'একমান্র উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের । 

(১০) যাঁদ কোন খেলোয়াড় একই সময়ে ভিন্ন রকমের দুটি আইন ভঙ্গ 
করে তবে যে অপরাধ বেশশ গুরুতর, রেফারাঁ তার জন্য দণ্ড দেবেন। 

(১১) যে-সমস্ত ঘটনা রেফারীর নিজের দাঁম্টতে না আসে সেসব ক্ষেত্র 
বেফারীর নিরপেক্ষ লাইন্সম্যানের নিদেশমত কাজ করা উচিত। 

(১২) রেফার না ডাকলে খেলা চলার সময় ট্রেনাররা কোন ক্ষেত্রেই মাঠে 
প্রবেশ করবেন না। এবং ট্রেনাবরা রা ক্লাবের কর্মকর্তারা মাঠের সঈমারেখার পাশ 
বরাবর খেলোয়াড়দের উপদেশ বা নির্দেশ দেবেন না। 

॥ রেফারীদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

আপাঁন এমনভাবে খেলা পাঁরচালনা করবেন যে, খেলোয়াড় ও দর্শকদের 
শ্রদ্ধা অর্জন করতে পারেনঃ 

(এ) প্রত্যেক নিয়ম খুব ভালভাবে শিখুন ও বুঝুন। 
(বি) প্রত্যেক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত এবং নিরপেক্ষ হবেন। 
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(স) শিক্ষা, অনুশীলন এবং শারীরিক পটুতা বজায় রাখবেন। 
কোন কোন সময়ে খেলোয়াড় ইচ্ছে করে সময় নম্ট করে; তাকে সতর্ক করে 

দেওয়া উচিত। 
খারাপ আবহাওয়ার দরুন খেলা সামায়ক স্থগিত রাখা বা একেবারে বন্ধ 

করে দেবার ক্ষেত্রে খুব ভালভাবে 'বচার-বিবেচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। 
যখন কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করবেন তখন তার নাম জেনে নেবেন এবং 

সহজভাবে বলবেন যে, “আপনাকে সতর্ক করা হচ্ছে, এবং আবার যাঁদ আপাঁন 
অসৎ ব্যবহারের জন্য দোষাঁ বিবেচিত হন, তবে আপনাকে মাঠের বাইরে যাবার 
জন্য আদেশ দেওয়া হবে।” 

কোন খেলোয়াড়কে যাঁদ সতর্ক করেন তবে কি জন্য করেছেন তা লিখে 
রাখবেন। রেফার যাঁদ তাঁর দেখা কোন অসৎ আচরণের রিপোর্ট না পাঠান এবং 
কাউন্সিল যাঁদ ঠিকভাবে প্রমাণ পান যে, এই অসৎ আচরণ সম্পর্কে আরও 
অনুসন্ধান প্রয়েজন তবে রেফারীই সামায়কভাবে বরখাস্ত হতে পারেন। 

খেলার আগে এবং হাফ-টাইমে লাইন্সম্যানের সঙ্গে আপনার ঘাঁড় 'মাঁলয়ে 
নেবেন। 

খেলার রেকর্ড রাখবার জন্য কেবল আপনার স্মৃতিশান্তকে বিশ্বাস করবেন 
না। খেলা আরম্ভের সময় এবং যাঁদ আঁতরিন্ত সময় খেলানোর প্রয়োজন না হয়, 
তবে কখন হাফটাইম হবে, কখন খেলা শেষ হবে, এসব কাগজে টুকে রাখবেন। 

যেমন যেমন গোল হবে তাও লিখে রাখবেন। 
এই আইনের 'এফ' ধারা ঠিকভাবে পালন করতে হবে। 

॥ সম্পাদকদের প্রাত উপদেশ ॥ 

যাদের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাব খেলার আগে, খেলার সময়, খেলার পরে 
এবং রেফারা ও লাইন্সম্যানদের মাঠ ছেড়ে যাবার সময় রেফারণ ও লাইন্সম্যানদের 
ভালমন্দ এবং নিরাপত্তার জন্য দায়ী । 

কুখ্যাত চাঁরব্রের লোকদের মাঠে প্রবেশাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এই মরে 
পোস্টার প্রভাতি টানাবেন যাতে লেখা থাকবে-__“কোন দর্শক রেফারার প্রাত কোনো 
রকম অসৎ ব্যবহার করলে তাকে তখনই মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হবে।” 

বিশেষ অবস্থা এবং বিশেষ জরুরী অবস্থা ছাড়া অবশ্যই তাঁলিকাভুত্ত রেফারী- 
দের মধ্য থেকে রেফার নির্বাচন করবেন। 

রেফারীর বিশেষ অনুমাত ছাড়া দ্রেনাররা খেলার মাঠের মধ্যে প্রবেশ করবেন 
না। 

॥ খেলোয়াড়দের প্রাতি উপদেশ ॥ 

রেফারীর সিদ্ধান্তের উপর কখনও প্রশ্ন করবেন না। কারণ, খেলা সম্পকী় 
সমস্ত বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়াল্ত। 
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যাঁদ কোন বিতর্কের উদ্ভব হয় তবে রেফারীর মতকেই সমর্থন করবেন। 
খেলার মাঠের বাইরে রেফারীর প্রতি কোন রকমের অসৎ ব্যবহারকে খেলার 

মাঠের মধ্যেই করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হবে। 
যাঁদ আপনি সামান্য ধরনের আঘাত পান তবে নিজের প্রাত রেফারীর দৃষ্টি 

আকর্ষণ করবেন না। কোন জরুরী-রকমের দুর্ঘটনায় আপনার যাতে শশশ্রুষা হয় 
সেটা রেফারীই দেখবেন। 

মন্তব্য-_ভাষ্য--জ্ঞাতব্য 

ফুটবল খেলা নিয়ে এবং প্রধানত রেফারীদের পাঁরচালনা নিয়ে গোলমাল 
পৃথবীর সর্বঘ্। এক 'দিকে বেফারাঁরা যেমন ফুটবলের অপাঁরহার্য অঙ্গ, অন্য 

তারাই আবার দর্শকদের কাছে বড় দুশমন। তবু ফুটবল খেলাও থাকবে, 
রেফারীদের বিরুদ্ধে দর্শক সমর্থকদের অভিযোগও থাকবে চিরাঁদন। কিন্তু 
ফুটবলের আইন-কানুন সম্পর্কে দর্শকরা যাঁদ ভালভাবে ওয়াকিবহাল হন এবং 
রেফারীরা নিরপেক্ষ দৃম্টিভঙ্গি নিয়ে পারদার্শতার সঙ্গে খেলা পাঁরচালনা করেন 
তবে অশান্তি অনেক কমে যায়। 

ভাল রেফার হওয়া সাত্যিই কম্টকর। ভাল রেফার হতে হলে যেমন আইন- 
কানুন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, বিচারশস্তি, ন্যায়পরায়ণতা ও প্রখর দৃষ্টির প্রয়োজন, 
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তেমন প্রয়োজন শারীরক পট.তা, প্রত্যুৎপন্নমাত. ও তীক্ষ: সাধারণ জ্ঞানের । 
সঙ্গে সঙ্গে রেফারার ব্যন্তিত্ব, মানাঁসক দুতা এবং আত্মবি*বাসের কথাও ভুললে 
চলবে না। একাধারে এতগুলো গুণ দুর্লভ বলে ভাল রেফারাও দুললভ। আইন- 
কানুন সম্বন্ধে যাঁর ভাল জ্ঞান আছে, তাঁর হয়তো ব্যান্তিত্ব নেই। যাঁর আইনের 
জ্ঞান ও ব্যত্তিত্ব আছে তান হয়তো নিরপেক্ষ নন, কিংবা তাঁর দৃস্টিশান্তর অভাব। 
আবার সব থেকেও কারো হয়তো শারীরিক পটনতা নেই। সর্বগুণান্বিত রেফারণ 
পাওয়া সাঁত্যই কম্টকর। 

যাঁদ একজন রেফারীকে সর্বগুণান্বিত বলে ধরেই নিই, তবে তানিও যে 
সমস্ত সিদ্ধান্তে ভ্রান্ত হবেন, এমন কথা বলা চলে না। রেফারীদের সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করতে হয় চোখের নিমিষে, ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে ভুলচুক স্বাভাবিক। 
তা ছাড়া, রেফারী হবেন বলে ভগবান তো তাঁদের পেছনের দিকে পৃথক দুটি 
চোখ দয়ে সৃষ্টি করেনান। অত বড় মাঠ, মাঠের মধ্যে নানা মাপজোক, ২২ জন 
খেলোয়াড়, ২ নন লাইল্সম্যান, মাঠের বাইরে ক্লাব-্রণীতর মোহ-জড়ানো উগ্র 
দর্শক, তাদের কর্ণপটাহবিদারণ উৎকট চীৎকার। সব 'দকে খেয়াল রেখে সৃষ্ঠু- 
ভাবে খেলা পরিচালনার কাজটা সহজ নয়। 

শিক্ষা ও অনুশীলন 

ইংলশ্ডে এবং অন্যান্য দেশে বেফারীদের সুপটু করে গড়ে তোলবার জন্য 
নানা ধরনের উপদেশ সংবলিত নানা বই প্রকাশিত হয়েছে। দুঃখের বিষয়, আমাদের 
দেশে তেমন বইয়ের নিতান্ত অভাব। ভাল রেফাবাঁ হবার জন্য যেসব বিষয়ের উপর 
বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এখানে তার কিছ কিছু আলোচনা অবান্তর হবে না। 

বলা হয়েছে, পাঁচ ছয় মাইল একটানা দৌড়ের যে পাঁরশ্রম, একটি খেলা 
পাঁরচালনা করতে রেফারীকে সেই পাঁরমাণ পাঁবশ্রম করতে হয়। সুতরাং শারীরিক 
পটুতা রেফারীর পক্ষে অপাঁরহার্য। শারীরিক পটুতা বজায় রাখবার জন্য 
রেফারাঁদেরু কিছ; কিছু ব্যায়ামের অভ্যাস রাখবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এর 
মধ্যে আছে কিছুটা একটানা দৌড, কিছুটা মল্থর দৌড়, খাঁনকটা ভ্রমণ, দেহকে 
সামনে, পেছনে, ডাইনে, বাঁয়ে বারবার বাঁকানো; স্কাপং করা; সামনে ও পেছনের 
দিকে বার বার পা তোলা; হাঁটু ভাঙ্গা; ছোট ছোট লাফ প্রভাতি। এতে দেহের 
ভারসাম্য বজায় থাকে, দেহকে হাল্কা বলে মনে হয়, খেলা চলবার সময় শ্রমকাতরতা 
আসে না। 

.  শশক্ষা, পাঁরচালনা এবং লাইল্সম্যানের সঙ্গে সহযোগিতা সম্পককেও নানা 
উপদেশ আছে। সবচেয়ে জোর দেওয়া হয়েছে আত্মীব*বাস ও ব্যান্তত্বের উপর। 
বলা হয়েছে, গভীর আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে এবং দঢ় হাতে খেলা পাঁরচালনা করতে 
হবে। ক্লাবের কর্মকর্তা এবং খেলোয়াড়দের সঙ্গে বেশী মেলামেশা রেফারার 
ব্যক্তিত্বের পক্ষে ক্ষাতকর। এর অর্থ এই নয় যে, রেফারীদের তাদের সঙ্গে অবন্ধর 
মত ব্যবহার করতে হবে। এর অর্থ-রেফারণরা তকাঁবিতর্ক, বাদানুবাদ এবং দেওয়া 
সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা এড়িয়ে চলবেন। 



বেফারা দের খেলা পাবিচালনার সময় সব সমঘই খেলার গাঁতর সঙ্গে তাল বেখে ছটেতে হবে, আত্মপ্রত্যয়েব ভাব বজায় রাখতে হবে। উপরের ছাঁবাঁটি বিশ্বখ্যাত রেফাবণী আর্থার 
এঁলিসের খেলা পাঁবচালনাৰ দশ্য 



১৯৬২ সালেব বিশ্বকাপ ফুটবল প্রাতিযোগিতার বর্ববোঁচিত দৌহক শান্তব খেলা বলে 
আঁভাহিত "চাল ও ইটালশীৰ কোয়ার্টাৰ ফাইন্যাল খেলায় ইটালশীব ফবোয়ার্ড ফোঁবাঁনকে 
মাঠ থেকে বের কবে দেবাৰ জন্য বেফারশী কেন আযাস্টন প্যাীলসেব সাহায্য চাইছেন । এটা 
কিন্তু ফটবল আইনেৰ ব্যাতিক্রম । খেলোয়াড়কে বেৰ কবে দেবার জন্য বেফাৰশীৰ প7ীলেসেব 

সাহায্য গ্রহণেব আধকাব নেই 

বেফাবদেব সব সময় স্পম্ড 
কৰে এবং মনের দৃঢ়তা ও 
আত্মাবশ্বাস নিয়ে বাঁশন 
বাজানো উীঁচত। ১৯৬০ সালে 
ব্রেজল ও উব্ুগ্য়ের মধ্যে 
?বশ্ব কাপেৰ ফাইনাল খেলাৰ 
বেফারী জজ" বডাবেব বাশ 
বাজাবাব ভাঙা ॥। 'বভার এ 
সময় 'বিশেবেব এক নম্বর 
বেফাবখ হিসাবে স-পাঁৰচিত 

ছিলেন 
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আহত খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে আহত খেলোয়াড়দের ক্ষেত্রে রেফারীদের যে 
উপদেশ দেওয়া হয়েছে তার মর্ম_খেলোয়াড় অল্প আঘাত পেয়েছেন অথচ 
দর্শকদের সহানুভূতি পাবার জন্য বেশী আঘাতের ভান করছেন মনে হলে রেফারী 
খেলা থামাবেন না এবং যত তাড়াতাঁড় সম্ভব আহত খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে 
অপসারণের ব্যবস্থা করে তখনই আবার খেলা আরম্ভ করবেন। আবার গুরূতর- 
ভাবে আহত খেলোয়াড় বাহাদ্বার দেখাবার জন্য যাঁদ খেলতে চান সে ক্ষেত্রে রেফারী 
১ঁকে খেলতে দেবেন না। 

সব কিছু দেখে শুনে নেবার জন্য খেলা আরম্ভের অন্তত আধ ঘণ্টা আগে 
রেফারীদের মাঠে উপাঁষ্থত হবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। পথ যাঁদ দুর্গম হয়, 
আবহাওয়া খারাপ থাকে, এবং যানবাহনের আনশ্চয়তা থাকে তবে আরও আগে 
মাঠে উপাস্থত হওয়া উঁচত। 

রেফারীদের যে-সমস্ত জানস সঙ্গে নেবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তা 
হচ্ছেঃ_(১) সাদা কলারওয়ালা কালো শার্ট বা জ্যাকেট, (২) কান্দো হাফ প্যান্ট, 
(৩) একটি সাদা শার্ট, (৪) সাদা বড়ারওয়ালা কালো মোজা, (৫) সাদা লেসওয়ালা 
হাল্কা বুট, (৬) দ;ইটি ঘাঁড়, তার মধ্যে একটি স্টপওয়াচ, (৭) দুইটি বাঁশী, (৮) 
দুইটি পেন্সিল ও একখানি নোটবুক, (৯) পেন্সিল কাটা ছার ও টস করবার 
মুদ্রা, এবং (১০) যে প্রাতিযোগিতার খেলা পাঁরচালনা করা হবে সেই প্রাতযোগিতার 
নিয়ম-কান;নের খসড়া । 

রেফারীর সঙ্গে লাইন্সম্যানেব সহযোঁগিতাব প্রশ্নাটও সষ্ভুভাবে খেলা পাঁর- 
চালনার ব্যাপারে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ । 

এ সম্বন্ধে পবে আরও আলোচনা কবা হয়েছে। 

রেফারীর কতব্য--বেফারীব কর্তব্য হচ্ছে : 

(১) আইন প্রয়োগ কবা; 

(২) বিতক্মূলক বিষয়েব মীমাংসা করা; 

(৩) যেখানে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে বা দণ্ড দলে অপরাধী পক্ষই 
লাভবান হয় সেখানে দণ্ড না দেওয়া বা সদ্ধান্ত গ্রহণ না করা (উপমা : যেমন বল 
গোলে ঢুকছে, রক্ষণদলের একজন সেই সময় আৰ্মণ দলের একজনকে ফাউল 
করলেন বা বল গোলে ঢোকার মুখে হ্যা*ডবল করলেন। এক্ষেত্রে গোল হলে 
হ্যান্ডবল বা ফাউলের 'িদেশ না 'দয়ে গোলের নিদেশ দেওয়া।) 

(8) খেলার সমস্ত হিসাবপন্ত অর্থাৎ রেকর্ড রাখা; 

(&) সময়ের হিসাব রাখা এবং যাঁদ সময় নম্ট হয় সেই সময় খেলার মধ্যে 
যোগ করা; 

(৬) খেলা থামার পর প্রাত ক্ষেত্রে আবার খেলা আরম্ভের সঙ্কেত দেওয়া; 



২৬ & নম্বর আইন-রেফারণী 

রেফারীর ক্ষমতা_মাঠের মধ্যে রেফারীর ক্ষমতা অপাঁরসীম। সাধারণত 
[তানি-_ 

(১) আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে নিজ ইচ্ছেমত খেলা থামাতে পারেন; 

(২) উচ্ছঙ্খলতা, দর্শকদের মাঠে প্রবেশ বা অন্য ধরনের ব্যাঘাত সৃম্টিতে 
খেলা সামায়ক বন্ধ রাখতে পারেন বা একেবারেই বন্ধ করে দিতে পারেন; 

(৩) অসৎ আচরণ, অখেলোয়াড়' মনোভাব, মারাত্মক ফাউল, অহেতুক ফাউল, 

খেলোয়াড়দের সতর্ক করতে বা মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন; 

(৪) অনুমতি না দিলে খেলোয়াড় ও লাইন্সম্যান ছাড়া কেউ মাঠে ঢুকতে 
পারেন না? 

ঞ 

(৫) খেলোয়াড় আঘাত পেলে খেলা সাময়িক বন্ধ করতে পারেন; 

(৬) প্রয়োজনবোধে বল বদল করতে পারেন, দাগ টানাতে পারেন, বল ড্রপ 
দিতে পারেন, বদলী খেলোয়াড়কে মাঠে নামার অনুমাত দিতে পারেন, পেনা্ট- 
কিকের জন্য এবং খেলোয়াড়কে সাজা দেবার জন্য খেলার সময় বাড়াতে পারেন, 
ড্রেসং রূমে গিয়েও খেলোয়াড়দের সাজ-পোশাক পরাক্ষা করতে পারেন, 
অসহযোগা লাইন্সম্যানকে বাতিল করতে পারেন, আহত বা অসুস্থ হলে 'সাঁনয়র 
লাইন্সম্যানের উপর পাঁরচালনার ভার দিয়ে অবসর গ্রহণ করতে পারেন, এবং 
আরও অনেক কিছু পারেন যা আইনের মধ্যেই আছে। 

কিন্তু, কোন দল যাদ মাঠে অন;পাষ্থত থাকে তবে উপম্থখিত দলকে বিজয়ী 
বলে ঘোষণা করতে পারেন না, অসমাপ্ত খেলাতেও গোল করে অগ্রগামণী থাকা 
দলকে বিজয়ী বলে ঘোষণা করতে পারেন না, এমন কি, কোন দল মাঠ থেকে 
বোরয়ে গেলেও রেফারীর অপর দলকে বিজয়ী ঘোষণা করার আধকার নেই। 

যদিও রেফারা, ষে আসোপসিয়েশনের অধীনে খেলা হয় সেই আসো সিয়েশনের 
প্রাতানিধি তব আইন তাঁকে এই ক্ষমতা দেয়নি। রেফারা শন্ধদ আসো সিয়েশনের 
কাছে ঘটনার রিপোর্ট করবেন। অনংপাঁষ্থত দল, অসমাপ্ত খেলা, মাঠ থেকে কোন 
দলের বেরিয়ে যাওয়া প্রভাতি ঘটনার জন্য যা করণীয় আযাসোসয়েশনই তা করবেন। 
লোনা একটি বাড তা নালো তে 

ফাঁকা মাঠে গোল করিয়ে বিজয় ঘোষণা করা হয়-_বহ: জায়গায় এমন নিয়ম আছে। 
কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ছেলেমানুষা ও প্রহসনমূলক ব্যাপার। 
ইরিনা রোরীদের খেলা পাঁরচালনার সময় আইনের আক্ষারক অর্থের 

প্রতি লক্ষ না রেখে আইনের অন্তার্নীহত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ রাখা উঁচত। 
খেলার সঙ্গে সব সময় তাল রেখে তাঁদেব ছুটতে হবে। অত্যাধক অঙ্গভাঙ্গ 
রেফারীদের পক্ষে শোভনীয় নয়। তবে যে সব সিদ্ধান্তে খেলোয়াড় ও দর্শকদের 
বিভ্রান্তির সৃষ্ট হয়েছে বলে মনে হবে, সে সব ক্ষেত্রে সামান্য অঙ্গভাঁঙ্গর দ্বারা 
1সদ্ধান্ত বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। যেমন, হ্যান্ডবলের ক্ষেত্রে নিজের হাত 
স্পর্শ করা, “ধাবা দেবার ক্ষেত্রে হাতের ইঞ্গিতে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া ইত্যাঁদ। 



& নম্বর আইন- রেফারী 

রেফারশর পক্ষে পরম উপযোগন 
স্টপ-ওয়াচ। এই »ঘাঁড়তে ১/৫ 

খেলার অর্ধ সময়, পুরো সময় ও নম্ট সময় হিসাবের লর্ব-স্যবধা-সমন্বিত ক্রোনো- 
গ্রাফ বিস্ট-ওয়াচ। এই হাতঘাঁড় রোফারখীর পক্ষে আরও উপযোগী 

২৭ 

ক্রোনোগ্রাফ (রিস্ট-ওয়াচ 



২৮ & নম্বর আইন- রেফার 

বাঁশী বাজানো-খুব স্পম্ট করে এবং মনের দড়ুতা নিয়ে রেফারাঁদের বাঁশী 
বাজানো উচিত। আইন লঙ্ঘনের ব্যাপারে ছোট্ট করে অথচ স্পম্ট করে বাঁশী 
বাজাতে হয়, অপরাধের ক্ষেত্রে বড় করে বাঁশী বাজানো বিধেয়। "বিশ্রী ধরণের 
অপরাধে আরও বড় করে বাঁশী" বাজানো যেতে পারে । আবার বহ; ক্ষেত্রে বাঁশী 
বাজানোর একেবারেই প্রয়োজন হয় না। আরুমণকারণী দলের শট যাঁদ কুসবারের 
অনেক উপর দিয়ে মাঠ পোরিয়ে যায় তবে বাঁশী বাজানোর আর ক প্রয়োজন ? 
এ ক্ষেত্রে রক্ষণকার দলকে যে গোল-কিক করতে হবে সেটা সবারই জানা কথা । 

রেফারীদের সব সময় মুখে বাঁশী রেখে না ছোটাই বিধেয়। তাতে অনেক 
সময় হঠাৎ বাঁশী বেজে যেতে পারে । ইংলন্ডে এবং অন্যান্য দেশে রেফারারা বাঁশীর 
সঙ্গে লাগানো ফিতে হাতের কব্জির সঙ্গে জাঁড়য়ে রাখেন। হাত রাখেন মুখের 
কাছাকাছি। 

ঘাঁড়র সময়-_ঘাঁড়র কাঁটা একটা 'না্্ট অঙ্কে যেমন, ঠিক তিনটে, চারটে 
বা পাঁচটার ঘরে ঘ্যারয়ে নিয়ে খেলা আরম্ভ করলে সময় গণনার কাজ সহজ 
হয়। উদাহরণ ধাহসাবে বলা যায় পাঁচটা ৭ 'মাঁনট বা পাঁচটা ১৩ 'মানট থেকে 
খেলা আরম্ভ করলে সময় গণনায় অস্বিধা দেখা দিতে পারে। ভূল হবারও 
বেশী সম্ভাবনা। 

সঙ্কেত আইনে আছে খেলা থামার পর প্রতি ক্ষেত্রে রেফারী খেলা আরম্ভের 
সঙ্কেত দেবেন। বাঁশী বাঁজয়েই তাকে সঙ্কেত দিতে হবে এমন কোন কথা নেই। 
হাতের ইঙ্গিতে কিংবা মুখের কথায়ও তান খেলা আরম্ভের সঙ্কেত দিতে 
পারেন। 

'দ্রপ৮-ভ্রপ' দিতে হলে দুই হাতে বল ধবে মাটিতে বল ছেডে দেওয়া, কিংবা 
এক হাতের পাতায় বল উদ্চু করে ধবে, বলেব নীচ থেকে হাত সাঁরয়ে নেওয়া 
বিধেয়। বল মাটিতে আছড়ে দিলে সেটা 'বাউন্স' কবানো হয়। উপব দিকে ছুড়ে 
দিলে হয় 'গ্রো' করা। শব্দের অর্থ অনূযায়ী 'ড্রপ' করার অর্থ বলকে অবতরণ 
করানো বা আস্তে ফেলে দেওয়া । 

দুটি অপরাধের ক্ষেত্রে-একজন খেলোয়াড় যাঁদ একই সময়ে দুটি অপরাধ 
করেন, যেমন নিজে কফ্রি-কিক কবে আর কারো স্পর্শেব আগে নিজে হ্যান্ডবল 
করলেন, তাহলে হ্যা'ডবলের জন্য শাঁস্ত দিতে হবে । কারণ, আইন বলছে দুটি 
অপরাধের ক্ষেত্রে গুরু অপরাধেব জন্য শাস্তি দিতে হবে। এখানে হ্যান্ডবল 
গুরু অপরাধ, তার শাস্তি ডরের 'ফ্রি-িকক। আর কারো স্পর্শের আগে কিকারের 
বল স্পর্শের শাস্তি ইনৃ-ডিরেই ফ্রি-কিক। 

সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তন- ভুল সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিশ্চিত হলে রেফার অবশ্যই 
সে সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তন করতে পারেন, করাও উচিত। কিন্তু একবার খেলা আরম্ভ 
তি 2৮7৮১ ১৮ 

সতর্ক ও মার্টং অর্ভার-কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হলে বা মাঁ্চং 
অর্ভার, অর্থাৎ মাঠ থেকে বের করে দিতে হলে খেলোয়াড়ের কাছে যেয়ে ভদ্রুভাবে 
আদেশ দিতে হয়। কোন রকম উম্মার ভাব প্রকাশ করা উচত নয়। রিপোর্ট 
করবার জন্য সব সময় অপরাধী খেলোয়াড়ের নাম জেনে নোটবুকে টুকে রাখা 
প্রয়োজন। 



৬ নম্বর আইন _লাইন্সম্যান 

॥মূল আইন ॥ 

সাপেক্ষ) হবে, কখন বল খেলার বাইরে যায় তার নিরশ দেওয়া এবং কোন 
দল কর্নার-কিক, গোল-কিক ও গ্রোইন করার আঁধকারাী তার নির্দেশ দেওয়া । 
খেলার আইন-কানুন অনুযায়ণ তাঁরা রেফারীকে খেলা পাঁরচালনা করতেও সাহায্য 
কববেন। লাইন্সম্যানের অনুচিত হস্তক্ষেপ এবং অযৌন্তক আচরণের ক্ষেত্রে 
রেফারী লাইন্সম্যানকে অপসাবত করে তাঁর জায়গায় অন্য লাইল্সম্যান নিয়োগ 
করবেন। (অপবাধী লাইন্সম্যানের 'বচারের আধকারী জাতীয় বা সধাশ্লম্ট আাসো- 
সিয়েশনের কাছে রেফারী এই ঘটনা সম্বন্ধে ?রপোর্ট পাঠাবেন) যাদের মাঠে খেলা 
হয় সেই ক্লাবের লাইল্সম্যানকে পতাকা সরবরাহ করা উচিত। 

॥আন্তজাতিক সঞ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) লাইন্সম্যান যেখানে নিরপেক্ষ সেখানে যাঁদ তাঁরা মনে করেন, আইন 
লঙ্ঘনের কোন ঘটনা রেফাবীর দৃম্টিগোচর হয়ান তবে আইন লঙ্ঘনেব যে-কোন 
ঘটনা সম্পর্কে বেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ কববেন কিন্তু [সিদ্ধান্ত গ্রহণেব ক্ষমতা 
থাকবে রেফারীর হাতে। 

(২) সমস্ত জাতীয় সংস্থাকে অনুরোধ করা হচ্ছে, তাঁরা যেন আন্তর্জাঁতক 
খেলায় লাইন্সম্যানের কাজ করার জন্য নিরপেক্ষ দেশের উপযন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন 
(আফাসয়াল) রেফারীদের নিয়োগ করেন। 

(৩) আন্তজাতিক খেলায় লাইন্সম্যানের পতাকার রঙ হবে সংস্পন্ট_ 
উজ্জল লাল এবং হলুদ। অন্যান্য সমস্ত খেলাতেও এই ধরনের পতাকা ব্যবহারের 
সুপারিশ করা হচ্ছে। 

(৪8) অযৌন্তিক হস্তক্ষেপ এবং অপ্রতুল সাহায্যের জন্য রেফারী যাঁদ 
লাইন্সম্যানের বিরুদ্ধে গিিপোর্ট করেন, কেবল তবেই লাইল্সম্যান শাঁস্ত- 
মলক ব্যবস্থা গ্রহণের আওতায় পড়তে পারেন। 



৩০ ৬ নম্বর আইন-_লাইন্সম্যান 

1740দের প্রাতি উপদেশ ॥। 

খেলা চলার সময় খেলায় অপযশ আনতে পারে এমন কোন ঘটনা যাঁদ 
লাইন্সম্যান দেখতে পান এবং সেই ঘটনা যাঁদ রেফারী দেখতে না পান তবে তখনই 
লাইন্সম্যান সে ঘটনা রেফারীকে জানাবেন। 

1 খেলোয়াড়দের প্রাত উপদেশ ॥ 

উপয্যস্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা শাস্তপ্রাপ্ত অর্থাৎ খেলায় অংশ গ্রহণের আঁধকার 
থেকে বাত থাকা (সাসপেন্ড) সময়ে কোন খেলোয়াড়, রেফারী বা লাইল্সম্যানের 
কাজ করতে পারেন না। 

মন্তব্য ভাষ্য জ্ঞাতব্য 

লাইন্সম্যানের নিদেশ রেফারীর জন্য সব সময় মনে রাখতে হবে লাইন্স- 
রা রা রা 
সঙ্চেত বা নির্দেশ রেফারী গ্রহণ নাও করতে পারেন। ং লাইন্সম্যানের 
তি না 
অস্দাবধায় পড়বেন। 

লাইম্সম্যান ও রেফারীর সহযোগিতা স.জ্ঞুভাবে খেলা পাঁরচালনার ব্যাপারে 
রেফারী ও লাইন্সম্যানের মধ্যে সহযোগিতার প্রশ্নাটি বিশেষ গুরত্বপূর্ণ । 
লাইন্সম্যান রেফারীর শুধু সহযোগই নন- সহকারী রেফারীও। লাইন্সম্যান 
রেফারীকে কি কি বিষয়ে সঙ্কেত জানাবেন এবং কিভাবে সব চেয়ে ভালভাবে 
সাহায্য করবেন পরের অধ্যায়ে তা বিষদভাবে বলা হয়েছে। 

যে যে বিষয়ে লাইন্সম্যানের ভাল বোঝার সুযোগ আছে তার কিছ আলোচনা 
প্রয়োজন। 

যে আইন লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়ে ফুটবল খেলায় সবচেয়ে বেশী গোলমাল 
এবং সবচেয়ে বেশশ মতাবরোধ দেখা যায়, সেটা হচ্ছে অফ্সাইড আইন । খেলোয়াড় 
অফ-সাইডে আছেন. না অন-সাইডে আছেন, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা বোঝবার 
রা 
লাইন আতক্রম করল কিনা তাও লাইন্সম্যান রেফারীর চেয়ে অনেক ভালভাবে 
দেখবার সুযোগ পান। রেফারী থাকেন মাঠের মধ্যে, লাইন্সম্যান থাকেন লাইন 
বরাবর । সুতরাং এসব ব্যাপারে লক্ষ রাখা লাইন্সম্যানেরই প্রধান কর্তব্য। তা 
ছাড়া আক্রমণ ও প্রাতি আক্রমণের সময়ে অফ--সাইড সম্বন্ধে রেফারীর “ঠিক 
সম্ধান্তে আসা এক রকম অসম্ভব। খেলোয়াড় একটু এগিয়ে পিছিয়ে আছেন 
কনা, পেছন দিক থেকে সেটা বোঝা যায় না, যাঁদ আগ্-িছর ব্যবধান বেশশ 
না হয়। 



৬ নম্বর আইন- লাইল্সম্যান ৩১ 

হাস্যকর উীন্ত 

যায়। হয়তো উত্তর 'দিকে বসে থেকে দাঁক্ষণ দিকের 'নয়মভঙ্গ সম্বন্ধে তাঁরা 
বিজ্ঞের মত বলে ওঠেন_-সেম লাইনের অফ-সাইড ।, তাঁরা জানেন, সেম লাইনে 
থাকলে অফৃসাইড হয়। কিন্তু সেম লাইন বোঝা কি এত সোজা? লাইন্সম্যানের 
পক্ষে লাইনে দাঁড়য়ে থেকে যা বোঝা শন্ত, পেছনের দর্শকদের তা ভালভাবে 
বোঝা সম্ভব নয়। সাঁত্য কথা বলতে ক, অত বড় মাঠের দুই দিকের টাচ লাইনের 
কাছাকাছি যাঁদ দুই পক্ষের দুইজন খেলোষাড় এক ফুট আগু-পিছ, হয়ে দাঁড়ুয়ে 
থাকেন, তবে তাঁরা সেম লাইনে আছেন কিনা সেটা বোঝবার জন্য গোললাইনের 
সঙ্গে সমান্তরালভাবে সুতো ধরে মাপের প্রয়োজন হয়। অথচ এমন ক্ষেত্রেও 
আমরা সবজাল্তার মত 'অফৃ-সাইড' 'অফৃ-সাইড' বলে চীৎকার করে উঠি। 

তবে কি রেফারী ও লাইন্সম্যানেরা সব ক্ষেত্রে অভ্রান্ত ? না, তা ময়। তাঁদেরও 
ভুল হয়। অফ্-সাইড থেকে অনেক গোল হয়। আবার অন-সাইডের গোলও 
নাকচ হয় অফ্-সাইড ভ্রমে। বেশশর ভাগ ক্ষেত্রে থাকে লাইন্সম্যানের অন্যমনস্কতা 
বা অসহযোগিতা । যাঁদ ঠিকভাবে লাইন্সম্যানরা তাঁদের কর্তবা পালন করেন তবে 
অফ্-সাইড সম্বন্ধে ভুল হবার কথা নয়। 

লাইল্সম্যানের 'নদেশ-_লাইন্সম্যান সব সময় মাথাব উপর পতাকা আন্দোলত 
নূরে রেফারীর দৃম্ট আকর্ষণ করবেন পরে পতাকার দ্বারা আইন লঙ্ঘনের স্থান 
ধা অফ-সাইডের স্থান দোঁখয়ে দেবেন। লাইন্সম্যানদের সতকণ থাকতে হবে খেলার 
সময তারা যেন মাঠে ঢুকে না পড়েন এবং বল যেন হঠাৎ তাঁদের গায়ে না লাগে। 



খেলার রেকর্ড-কার্ড 

কখন বিরাতির সময় হবে .... 

কখন পূর্ণ সময় হবে.. ... 

খেলার শেষ সময় ... 

ক্লাব প্রথমার্ধ 

কাদের কিক-অফ . 

বিরাতর পর আরম্ভ সময়. .......... 

শপ টি রর সস সা চ্ শশা নদ শপ শশী তাপ আসর 

রেফারীর স্বাক্ষর .. . .........., 



তি ৩4 777 পরা 

ক্ষ 

শা 

০ 

ক 

ক শর 

চপ 

ধুতে * 
শর 

ঠু 
শি 

ব 

০০: 

ঙ্ চলা 

৬৭ 

শা 

জ পলি 
নর 

শি 

গু 
সু [নি টি 

স্ শর 

ঙ 
শি 

ভগ শর নী হর 

লি 
চপ শর 

চর 
১৩০৭ শি 

আশি ৪ 

শ্রা নি 

চপ 

রি 9 
এ, 1 2, 

ইন্-ভিবেন্ট ফ্রি-কিকেব নির্দেশে দেবার 
পব বেফাবী একখানি বাহু মাথাব উপৰ 
তুলে বাঁশী বাজযে কিক কববার সঙ্কেত 
দেবেন। বাহ? মাথাব উপব তোলাই ইন্- 

বেন কিকের হ্গিত 

বেফারীব দৃাম্ট আকর্ষণ করতে হলে 
প1হ-্সম্যানকে সব সময় মাথাব উপর 
পতাকা আন্দোলন কবে রেফারীব দৃ্টি 
আকর্ষণ কবতে হবে । পবে পতাকাব দ্বারা 
তান অপবাধের স্থান দোঁখয়ে দেবেন 
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মাথার উপর পতাকা আন্দোলন করে বেফারীীব দৃষ্টি আকর্ষণে পর লাইসম্যান উপবেৰ 
ছবি অন;ব্পভাবে হাত বাইট আযাঞ্গেলে ৰেখে অপবাধেব স্থান নিদে'শি করবেন 



রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মধ্যে সহযোগিতা 

(৬ নম্বর আইনের অন্তর্গত) 

খেলার সময় রেফারী ও লাইল্সম্যানদের নিজ নিজ অবস্থান সম্পর্কে খেলার 
আইনের ধারার মধ্যে কোন উপদেশ নেই। অবশ্য & নম্বর ও ৬ নম্বর আইনের 
ধারায় রেফারী ও লাইন্সম্যানের ক্ষমতা ও করণীয় সম্বন্ধে উপদেশ আছে, যা 
দত সাদর রাতে রো এ াডেরারারের রয়ে সারার রাও 
নম্বর আইনে বলা হয়েছে-দুজন লাইন্সম্যান নিযুক্ত হবেন, যাঁদের কর্তব্য 
(রেফারীর 'সিদ্ধান্তসাপেক্ষ) হবেঃ_ 

(এ) বল কখন খেলার বাইরে যায়--তা ঠিক করা । 
(বি) কোন্ পক্ষ (১) কর্নার-কিক, (২) গোল-কিক ও (৩) থো-ইন পাবার 

অধিকারশ-_-তা ঠিক করা। 

(স) খেলার আইন-কানুন অনুযায়ী রেফারীকে খেলা পাঁরচালনা করতে 
সাহায্য করা। 

“স" উপধারা অনুযায়ী সাহায্য অর্থে বোঝাবেঃ 

(১) কখন বলাট সম্পূর্ণভাবে খেলার বাইরে যায়, তার সঙ্কেত দেওয়া । 

(২) কোন পক্ষ কর্নার-কিক. গোল-কিক বা ঘ্রোইন্ পাবার আঁধকারণ তার 
নিদেশ দেওয়া । 

(৩) খেলার মধ্যে ধস্তাধাস্ত করা বা অভদ্র ব্যবহার সম্পর্কে রেফারীর দৃম্টি 
আকর্ষণ করা। 

(8) বেফারী মতামত বা পরামর্শ চাইলে যেকোন বিষয়ে মতামত দেওয়া । 

॥ নিউন্রযাল অর্থাৎ নিরপেক্ষ লাইল্সম্যান ॥ 

উপরে যেসব সাহাষে/র কথা লেখা হল, নিরপেক্ষ লাইন্পম্যানদের দ্বারা খুব 
ভালভাবে রেফারীদের সেইসব সাহায্য দেওয়া যায়। 

ক্লাব লাইন্সম্যানের কাজের উপর সামা ধার্য করা আছে। কারণ, যাঁরা নিরপেক্ষ 
লাইল্সম্যান নন, তাঁদের কাছে উপরে লেখা (২), (৩) ও (৪) নম্বরের বিষয়গঁল 
সাধারণত জিজ্ঞাসা করা হয় না। খেলায় নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান নিযুক্ত করা হলে 
তাঁরা অবশ্যই সহকারশ রেফারশ হিসাবে গণ্য হবেন। নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান হলে 

৩ 



৩৪ রেফার ও লাইন্সম্যানদের মধ্যে সহযোগিতা 

রেফারী নিশ্চয়ই ভিন্ন মনোভাব নিয়ে কাজ করবেন, এটাই আঁভপ্রেত। কারণ, 
এ ক্ষেত্রে কার্যত তিনজন ক্ষমতাপ্রাপ্ত সদস্য খেলাটি পাঁরচালনা করছেন। রেফারী 
থাকছেন প্রধান পারচালক হিসাবে, লাইন্সম্যানরা থাকছেন সুষ্ঠ এবং যথাযথভাবে 
খেলা পাঁরচালনার ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবার জন্য। 

॥ ক্লাব লাইল্সম্যান ॥ 

রলাব 52887 কাছ থেকে সর্বাধক কার্যকরী সহযোগিতা পেতে হলে 
নীচে যেমন লেখা আছে সেইভাবে কাজ করা উচিতঃ 

(১) দুইজন ক্লাব লাইন্সম্যানই খেলা আরচ্ভের আগে রেফারীর সঙ্গে দেখা 
করবেন, তাঁর উপদেশ ও পরামর্শ নেবেন এবং জেনে নেবেন যে, তাঁদের 'নজস্ব 
মতামত যাই হ্ষেক না কেন, রেফাবীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত এবং রেফারীর কোন 
সিদ্ধান্ত সম্পর্কে অবশ্যই কোন প্রশ্ন করা চলবে না। 

(২) ক্লাব লাইন্সম্যান হিসাবে তাঁদের কাজ হচ্ছে, কখন বলাঁট সম্পর্ণরূপে 
টাচ-লাইনের (পার্বরেখা) বাইরে যায় তার সঙ্কেত জানানো এবং কোন্ দল 
থ্রোইন পাবার অধিকারী তার নিরশ দেওয়া, তবে সব সময়েই এইসব সঙ্কেত 
ও নিদেশ রেফারীর সিদ্ধান্তসাপেক্ষ। 
রর 

রেফারীদের উঁচত_ খেলার আগে ঠিক করে নেওয়া, ক্লাব লাইন্সম্যানদের "দিয়ে 
তাঁরা কি কি কাজ করাতে চান এবং লাইন্সম্যানরাই' বা ফিভাবে তাঁকে সবচেয়ে 
ভাল সাহায্য করতে পারেন সেটাও পবিজ্কাব করে বলে দেওয়া উচিত। যে-কোন 
খেলা আরম্ভের আগে তিনজন সদস্যের মধ্যে পবামর্শ হওষা প্রয়োজন। এই তিন- 
জনের প্রধান 1হসাবে রেফারী অবশ্যই তাঁর সহকারীদের স্পম্ট করে বলে দেবেন 
তাঁরা কিভাবে তাঁকে (রেফারীকে) সবচেয়ে ভালভাবে সাহায্য করতে পারেন। যাতে 
বোঝার ভূলে কোনরকম গোলমাল দেখা না দেয় সেজন্য রেফারীর উপদেশগ্ঁল 
অবশ্যই স্পনার্দন্ট হবে। নিজেদের দিক 'দয়ে লাইন্সম্যানরা অবশ্যই রেফারার 
কর্তৃত্ব মেনে নেবেন এবং তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দেখা দিলে বিনা প্রশ্নে রেফারণীর 
সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন। রেফাবীর সঙ্গে লাইন্সম্যানদের সম্পর্ক অবশ্যই সাহায্য- 
কারীর সম্পর্ক অহেতুক হস্তক্ষেপ বা বিরোধিতার নয়। 

ভরিয়া রানে রিডার ন্লাগাদারিদলা 
যোগিতা করবেন এবং তাঁদের 

(এ) তাঁর ঘাঁড়তে সময় কত। 

(ব) খেলার কোন্ অর্ধাংশে কোন্ লাইন্সম্যান মাঠের কোনদিকে থাকবেন। 

(স) খেলা আরম্ভের আগে তাঁদের কর্তব্য কি, যেমন- মাঠের আন.ষাঁঙ্গক 
. (গোল, পতাকা, জাল, মাপজোক ইত্যাঁদ) পরাঁক্ষা করা। 
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(ভি) প্রয়োজন দেখা দিলে দু'জনের মধ্যে কে প্রধান 'হসাবে বিবোচিত হবেন। 

(ই) কর্নারকিকের সময় কোন্ যায়গায় দাঁড়াতে হবে। 

(এফ) তান যে, লাইন্সম্যানের সঙ্কেত দেখেও সেই সঙ্কেত প্রত্যাখ্যান 
করছেন সেই সঙ্কেত কি ধরনের হবে। 

€ঁজ) ঘ্রোইনের সময় লাইন্সম্যানের কোন্ বিষয়ের প্রাতি লক্ষ রাখতে হবে 
এবং রেফারীই বা কিসের প্রাত লক্ষ রাখবেন। যেমন অনেক রেফারী 
লাইন্সম্যানদের বলেন, বল নিক্ষেপকারীর পায়ের নিয়মভঙ্গের দিকে 
লক্ষ রাখতে, আর নিজে লক্ষ রাখেন হাতের ্রাটর 'দিকে। 

(এইচ) খেলার কর্তৃপক্ষের প্রাতানধি হিসাবে খেলা পাঁরচালনার জন্য যে 
সাধারণ পদ্ধাত ?ীতনি গ্রহণ করতে চান। যেমন পাঁরচালনার কোনাকুনি 
পদ্ধাত বা অনা যে ধরনের পদ্ধাত তিনি পছন্দ করেন। 

কোনাকুনি পদ্ধাতর খেলা পাঁরচালনায় খেলার মাঁঠের একাঁট 
কোনাকুনি রেখাকেই রেফারী অবলম্বন করে থাকবেন, এমন কোন কথা 
নেই। যাঁদ মাঠের অবস্থা, বাতাস, সূর্য বা অন্য কোন কারণে কোনাকুনি 
রেখা বিপরীতভাবে বদল করতে হয়, তবে রেফারী এভাবে বদল করার 
ইচ্ছা লাইন্সম্যানদের জানয়ে দেবেন এবং লাইন্সম্যানরা তখনই তাঁদের 
পাশ্ব লাইনের অপর অর্ধেকের মধ্যে দাঁড়াবেন। কোনাকুন রেখা বদল 
করার একাট সুবিধা এই যে, পাশবরেখার বাইরের জামর কেবল এক দক 
লাইন্সম্যানদের পদক্ষেপে ক্ষত না হয়ে সব জমিই সমানভাবে ব্যবহার করা 
হয়। 

রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মধ্যে সহযোগিতার জন্য অন্যান্য বিষয়ও 
এর সঙ্গে যোগ কবা যেতে পারে, তবে যে বষয়ই হোক, তা এই ?িতনজন 

র র জানা থাকা দরকার । 
উপরে (এইচ) উপধারায় যে কোনাকুনি পদ্ধাতির পাঁরচালনার কথা 

বলা হয়েছে সে সম্পর্কে ফুটবলের আইন-বইয়ের ১১ ডায়গ্রাম এই 
সঙ্গে ছাপা হল। এই ডায়গ্রাম অনুযায় পাঁরচালনার অনহশালু 
সমস্ত ক্ষেত্রে একভাবে খেলা পাঁরচালনা সন্ভব। 



রেফারী ও লাইন্সম্যানের স যোগিতামূলক 
কোনাকুনি প্রথার পরিচালন। 

ডায়াগ্রাম__-১ 

চি 

্ 

কোনাকুনি পদ্ধাতর খেলা পাঁরচালনায় রেফার ও লাইন্সন্যানদের অবস্থান। 

«এ'__পব রেফারশর দৌড়-পথের কাল্পাঁনক কোনাকান রেখা। 

রেফারণ যখন 'এ' ধবন্দুর কাছাকাছ জায়গায় থাকবেন, ২ নম্বর লাইঙ্সম্যান তখন থাকবেন 
ধএম' ও “কে? রেখার কাছে। আবার রেফারণী যখন শব বিন্দুর কাছাকাছি থাকবেন, তখন ১ 

নম্বর লাইল্দম্যান থাকবেন ই, ও এএফ' রেখার কাছে। এর ফলে মাঠের দুই পাশের' সম্ভবত 

ক্লীড়ান্বন্থ রেফারী ও লাইন্সম্যানের দৃম্টির আওতার মধ্যে থাকবে। 
এক নম্বর লাইল্সম্যান সব সময় লাল দলের আক্রমণেব গাঁতব দিকে লক্ষ রেখে লাল দলের 

পরোবতর্গ খেলোয়াডের লাইন নিয়ে চলবেন এবং কদাচিৎ তাঁর লোল দলের অর্ধ) মাঠেৰ 

অপরার্ধে যাবার প্রয়োজন হবে। 
সমভাবে দুই নম্বর লাইল্সম্যান সব সময় নশল দলের আক্রমণের গাঁতর দিকে লক্ষ রেখে 

নশল দলের অগ্রবতণ* খেলোয়াড়ের লাইনে থাকবেন। তাঁকেও খাব কম ক্ষেত্রে মাঠের অপর অর্ধে 
(নীল দলের অধ) আসতে হবে। 

কনণর বা পেনাল্টির সময় লাইল্সম্যান তাঁদের নিজ নিজ অর্ধের 'এন' 'িচ্দ্তে স্থান গ্রহণ 

করবেন এ সম্বষ্ধে ৪ নম্বর ও ৯ নম্বর ডায়গ্রাম দুষ্টব্য)। 
রেফারণ «এ. বন্দর কাছাকাছি জায়গায় থাকা সময়ে ঘাঁদ এক নম্বর লাইল্সম্যান ণস' ও 

ড়া রেখার মধ্যে যান কিংবা রেফারণীর শব বিল্দঃতে অবস্থানকালে দুই নম্বর লাইল্দম্যান ণঁজ' 
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ও এএইচ' রেখার মধ্যে চলে আসেন, তৰে কোনাকান পদ্ধাতর পাঁরচালনা অর্থহুশীন হয়ে পড়বে । 
এ বিষয়ে সবাইকে সতক” থাকতে হবে। 

[কোন কোন রেফারশ কোনাকুনি পদ্ধাতর পাঁরচালনায় বিপরণশত রেখা পছন্দ করেন। অথাৎ 
তাঁরা দৌড়ের পথ হিসাবে বেছে নেন 'এফ' ও “এম” রেখা। এতে কিছ; ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ 
সেই। রেফারণী এই পদ্ধাত গ্রহণ কবলে এক নম্বর লাইল্দম্যান "ও' এবং ণস” বেখাকে এবং ২ 
নম্বব লাইল্সম্যান "ও* এবং ণজ' রেখাকে তাঁদের দৌড়ের পথ নাঁদণ্ট করে নেবেন । ] 

ডায়গ্রাম_-১ “এ, 

চ৩75722, 

নর 7, , 

বাংলা অক্ষরসমান্ঘত এক নম্বর ডায়গ্রামের অন্যরূপ চিন্র। এই চিত্রের মধ্যে রেখাজ্কত স্থানেই 
গ্রাতাবাঁধর সাধারণ সীমানা । কোনাকুন প্রথার পাঁরচালনায় ক্বাচৎ কদাচিত বেফারশীকে 
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আক্রমণের সময 

€২ নম্বৰ ভাক্সগ্রামের পৰ) 

বল যাঁদ লেফট আউটেব কে যায় 
রেফাবী কোনাকুনি কাল্পানক বেখা থেকে 
একট; সরে বলের কাছাকাছি জায়গায় 
যাবেন হেংরাজণ 'আর' অক্ষব) 

লাইল্সম্যান (্এল-২) আব্রমণকারণী 
দলের প্বোবতাঁ থেলোম়্াড়ের সম লাইনে 
থেকে সেই খেলোয়াড়কে অনুসরণ করে 
চলবেন। 
তা হলে দুইজন [বিচারক খেলার সঙ্গে 

তাল রেখে চলতে পারবেন। 
বল ফিরে আসাব সম্ডাবনায় 'কিংবা 

সম্ভাঁবত প্রাত-আক্রমণের জন্য লাইন্পম্যান 
ঞেল-১) মাঠের হাফওয়ে লাইন বরাবৰ 
দাঁড়য়ে থাকবেন। 

খেলা আরম্ডের সময় টি 

(িক-অফের সময় রেফারশীর অবস্ধানের 
জায়গায় ইংরাজী 'আর' অক্ষর লেখা আছে। 

লাইল্সম্যানদের অবস্থানের জায়গায় 
ধএল-১ এবং 'এল-২, লেখা আছে। 

০ গোলচিহ্ছ ও ১ ক্রসযনন্ত 

আক্রমণেৰ গাঁত অনযযায়ী রেফারী «& 
শব" কাজ্পানক বেখা ধরে মাঠের মধ্যে চলা- 

ডায়গ্রাম_-৩ 

জি শর উরে স্পট ভিউ 

আন্তরমশের সময় 
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ডায়গ্রাম-_-8 

থা ০ ০ ০ সস বি 

কর্নাব-কিক 

কর্নারের পর প্রাতি আক্রমণ 

(৪ নম্বর ডায়গ্রামের পবে) 

কর্নার ককের পর রক্ষণকাবা দল 
প্রাতি-আন্রমণ আবন্ভ করেছে রেফাবী (আর 
অক্ষর) কোনাকুন পথ ধরবার জন্য গোল 

লাইল্সম্যান (এল-১) আক্রমণের অগ্র- 
গতিৰ সঙ্গে সঙ্গে চলবেন এবং আইন 
লঙ্ঘনের প্রাত নজর রাখবেন, রেফারী 
নিজের কোনাকুনি পথ অবলম্বন করার 
আগে পর্য্ত কোন আইন লঙ্ঘনের 
ব্যাপারে সঙ্কেত জানানোও এক নম্বর 
লাইল্সম্যানের কতব্য। 

[রখ শিস, ২ দর? বসার পর হাঃ 

| 

রেফার (আর অক্ষর) গোল পোষ্টের 
পাদদেশে অথবা "এ ও 'আর" 'বন্দরেখার 
যেকোন জায়গায় দাঁড়াবেন। 
লাইন্সম্যান (এল-২) দাঁড়াবেন পেনাল্টি 
এরয়া ও গোল-লাইনের সংঘোগস্থলে। 
বেফারীর দৃষ্টির আড়ালের কোন ঘটনা 
এখান থেকেই তাঁর দেখার প্যাঁবধা বেশনী। 

লাইন্সম্যান (এল-১) থাকবেন মাঠের 
মধ্যবেখা বরাবর। ব্ক্ষণ দলের প্রাত 
আক্রমণ আরম্ভ হলে এবং বল অববোধ- 
মূ্ত হয়ে ফিরে এলে এক নম্বর লাইন্দ- 
ম্যান (এল-১) এখান থেকেই তার প্রতি 
নজবৰ রাখবেন। 

হন এ) এর ঘর এট পর ওযা জজ হাটি 

5 

কর্নারের পর প্রতি-আক্লমণ ্ 
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ভায়গ্রাম--৬ 

গোল-কক 

&*. রেফারীর (আর) অবস্থান হবে মধ্য- 
মাঠে কোনাকুনি রেখার নিকউবতণ ষ্থানে। 

এক নম্বর লাইল্সম্যান (এল-১) গোল- 
[কক করার দিকে নজর রাখবেন। 
দুই নম্বর লাইন্সম্যান (এল-২) থাকবেন 

মধ্যরেখার একট; দূরে যাঁরা গোল-কিক 
করছেন তাঁদের সম্ভাব্য আক্রমণের গাঁত 
অনুসবণের জন্য। 

মধ্য-মাঠের 'ক্রি-কিক 



কোনাকন পদ্ধাতর পারচালনা ৪১ 

টুদত্রে 
পেনাল্টি-এারয়ার বাইবে, গোলের কাছেব ফ্রি-কিক শীতও লক্ষ রাখবেন। 

পৈনাল্টি-কিক 

পেনাল্টি কিকেৰ জন্য বল বসান হয়েছে, 
গোল-লাইনের উপর গোলকিপাৰ এবং কিক 
কববাব জন্য প্রস্তুত 'কিকার ছাড়া আকুমণ 
ও বক্ষণ দলেব খেলোয়াড়রা যথার 
পেনাল্টি এয়ার বাইরে এবং পেনাল্টি 
বন্দ) থেকে ১০ গজ দ্বে দাঁড়য়েছেন। 
'আৰ' চিহ্ন স্থানে রেফার অবস্থান করলে 
তিনি ভালভাবে বুঝতে পারবেন, ঠিকভাবে 
কিক করা হচ্ছে কিনা এবং 'কিকের আগে 
কোন খেলোয়াড় পেনাল্টি এরয়ার মধ্যে 
ট্কে পড়ছেন 'কিনা। 
(এল-২) স্থানে দুই নম্বর লাইন্সম্যান 

অবস্থান করে নজর রাখবেন, গোল-কিপার 
আগে বে- গোল- 

লাইনের উপর থেকে এগয়ে যাচ্ছেন কিনা 
এবং পেনাম্টি কক গোল-লাইন আঁতক্রম 
কবে 'কিনা। 
(েল-১) স্থানে এক নম্বর লাইল্সম্যান 

অবস্থান করে সম্ভাবিত প্রাত-আব্রমণের 
গাঁতর দিকে নজর রাখবেন। 

6৪ 

পেনাল্টি-এরয়্ার বাইরে, 
গোলের কাছের ফ্রি-কিক 

(গোল কালো বিদ্দয বল, গোল ক্রস চিহ্ন 
আক্রমণ দলের খেলোয়াড়, গোল চু রক্ষণ 
দলের খেলোয়াড়, 'আর' রেফার?) 
এই ধরনের ফ্রি-ককের সময় রেফারণ 

তাঁর কোনাকুনি রেখা থেকে একট; দরে 
সরে গিয়ে এমন জাম্নগায় অবস্থান করবেন 
যাতে অফৃসাইডের ঘটনা তান খুব ভাল- 
ভাবে বিচার করতে পারেন। 
দুই নম্বর লাইল্সম্যান (এল-২) রেফারশীর 

অবস্থান থেকে আবও একনট এগিয়ে থেকে 
অর্থাৎ গোল-লাইনের সগো থেকে অফ- 
সাইড ও ফাউলেব ঘটনার প্রাতি নজর 
রাখবেন এবং ভিরেত ফ্রি-কিক হলে বল 
গোল-লাইন আঁতনক্রম কবে কিনা তার 

ডায়গ্রাম-_-৯ 



1? 

প্রোইন 

এক াম্বর লাইন্দম্যান (এল-১) প্রো- 
ইনের জায়গা থেকে বেশ দবে দাঁড় 
আছেন। "কিন্তু এখান থেকে বল 'নিক্ষেপ- 
কারণর পায়ের ভ্র;টি লক্ষ করবার অস্যাবধা 
নেই। কাদের প্রো সেটাও তান নিদেশ €& 
করতে পারেন। তা ছাড়া সম্ভাবত প্রাত 
আক্রমণেব জন্যও তান প্রস্তৃত থাকবেন। 
রেফারী আর) তার কোনাকুনি রেখা 

বকে টা লাইনের টিকে বক সরে দিকে 
প্রোইনের অন্য শু লক্ষ করবেন। 
দই নম্বর লাইল্সম্যান (এল-২) অন্য 

ঘটনার প্রাত নজর রাখবেন যতক্ষণ রেফার 
তার কোনাকুঁন রেখায় ফিরে না আসেন। 

1 
| 
] 
| 

প্রো-ইন 

বল খেলার বাইরে গেলে অর্থাৎ প্রো-ইন 
হলে দুই নম্বর লাইল্পম্যান (এল-২) 
দের জো লিড দেল রর 
জন্য বলের কাছাকাঁছ থাকবেন। 

রেফারী আব) তাৰ কোনাকুনি পথ 
ছেড়ে মধ্যে সরে যাবেন ঠিক যেভাবে 
রক্ষণ দলের খেলোয়াড়রা প্রো-ইনের জন৷ 
প্রস্তুত হয়ে এগয়ে যান। 

এক নম্বর লাইল্দম্যান (এল-১) মাঠে 
মধ্য রেখা বরাবর দাঁড়য়ে থেকে সম্ভাবিত 
প্রাত-আক্রমণের গাতির 'দিকে লক্ষ রাখবেন 

বড 

এ 

পু আস আর এ (টি 



৭ নম্বর আইন-_-খেলার সময় 
॥মূল আইন! 

পরস্পরের মধ্যে অন্যরকম চন্ত না থাকলে, নীচে লেখা বিধানসাপেক্ষে, খেলার 
স্থিতিকাল ৪৫ মিনিট করে দুাট সমান অংশ হবে । নীচের বিধান হচ্ছেঃ 

(এ) প্রত্যেক অংশে আকাঁষ্মক দুর্ঘটনা বা অন্য কোন কারণে যে সময় নষ্ট 
হবে তা যোগ করতে হবে । এই সময়ের পারমাণ রেফারণর বিবেচনার উপর 
নির্ভর করবে। 

(বি) প্রাত অর্ধে নিয়ামত সময়ের শেষে বা পরে পেনাল্ট কিক করতে দেবার 
জন্য সময় বাড়াতে হবে। 

হাফ-টাইমের বিরীতির সময় রেফারীর অনুমতি ছাড়া & মিনিটের বেশ হবে 
না। 

ঘাঁড়র গুণাবলী হচ্ছে £ 

১। “এ বোতাম ঘুবিয়ে দম দিলে ২০ ঘণ্টা 

ধরে চলে। 

২। শব বোতামে চাপ দলে দুটি কাঁটা শন 
অঙ্কে চলে আসে। 

৩। ণস' স্ক্ ঘুবিষে কালো বৃত্তে উপব 

সাদা অক্ষবে লেখা ঘূর্ণায়মান বলযেব ন্রিভুজ 

1চহ খেলার "না্দন্ট সমযেব ঘরেব উপর আনা 

যায। 

৪। 'এ, বোতামে চাপ দিলে ঘাড় চলতে আবম্ভ 

করে। 
৫&। খেলাষ ব্যাঘাত সাঁন্ট হলে বা বন্ধ হযে 

গেলে আবাব “এ বোতামে চাপ দিলে ঘাড় 

বন্ধ হয়ে যায, 'দ্িবতরষ চাপে আবাব চলতে 

থাকে। 

৬। খেলান সময়, কতটুকু সময় খেলা হযেছে, 
আর কতটুকু সময় বাঁক আছে, ঘূর্ণায়মান 

ডাযাল ও সাদা ডাষালে চোখ ফেবালে এক 

1নামষেই তা বলা যাষ। 
ছাঁবতে ৪৫ 'মানটের ঘরে খেলার অর্ধ 

সময় 'নার্দস্ট কবা আছে। খেলা হয়েছে ৮ 

মীনট ৫১ সেকেন্ড, খেলার বাঁক আছে ৩৬ 

মানট ৯ সেকেন্ড। 

৮৮ টির খ্ 

0.4, টং 
প. যা না শা 

কাত, ৯৪১০ 
খাট 7 

2 এজ 55 
০৬ 

গেম-মাপ্টার স্টপ-িস্টওয়াচ 

সুইজারলগান্ডের এহেভার” 
কোম্পানীব তৈরশী এই ঘাঁড় সম্বন্ধে 



88 ৭ নম্বর আইন- খেলার সময় 

॥আন্তজজাতিক সঙ্ঘের সিম্ধান্ত॥ 

(১) & নম্বর আইনে যেমন লেখা আছে সেইমত, যাঁদ কোন কারণে 
নিয়মানুযায়ী খেলা শেষ হবার নির্ধারত সময়ের আগে রেফারীর দ্বারা খেলা 
ন্ধ হয়ে যায়, তবে সেই খেলাটিকে আবার পুরো সময় খেলাতে হবে। অবশ্য 

সংশ্লিষ্ট প্রতিযোগিতার যাঁদ নিয়ম থাকে খেলা বন্ধ হবার সময়কার 
বহাল থাকবে, তবে পক কথা । 

(২) খেলার মধ্যসময়ে খেলোয়াড়দের 'বিরাতি-সময় পাবার আঁধকার আছে। 

॥রেফারীর প্রতি উপদেশ ॥ 

যে-সব জায়গায় কাপের খেলার বা অন্য প্রাতিষোগতার খেলার 'স্থাতকাল 
নার্দষ্ট করা আছে, সে-সব জায়গায় রেফারীর আইন-কানুন রদ করার ক্ষমতা নেই। 

খেলার স্বাভাবিক সময় অর্থে ১০ মিনিট, কিংবা দুই পক্ষের চুন্তমত এবং 
প্রতিযোগিতার নিয়মমত এর চেয়ে কম সময়। যাই হোক না কেন, খেলার সময় 
এই পুরো সময়টা সমান দুশট অংশে ভাগ হবে। 

মন্তব্য-_ভাষ্য জ্ঞাতব্য 

সাধারণত ফুটবল খেলাব 'স্থাতকাল প্রাত অর্ধে ৪৫ মানট করে ৯০ মিনিট। 
ইউরোপে এবং অন্যান্য শীতপ্রধান দেশে ৯০ মিনিট খেলা চলে। বব ফুটবল 
কাপ, অলিম্পিক প্রাতযোগতা এবং আন্তজাতক খেলারও এই নিয়ম। কিন্তু 
আমাদের গ্রীম্মপ্রধান দেশে কম সময় খেলানো হয়। আই এফ এ-র লীগের খেলা 
হয় প্রতি অর্ধে ২৫ 'মানট করে &০ মিনিট। আবার প্রাভ অর্ধে ৩৫ 'মাঁনট করে 
৭০ 'মাঁনট্ট চলে আই এফ এ শীল্ডের খেলা । রোভার্স কাপ, ডুরাণ্ড কাপ, জাতীয় 
ফুটবল এবং অন্যান্য কয়েকাঁট ফুটবল প্রাতযোগতার খেলার স্থায়িত্বকালও আই 
এফ এ শীল্ডের খেলাব অনুরূপ । এক এক গ্রাতযোগিতায় খেলার সময়ের এই 
হেরফেরে মূল আইনের কিন্তু লঙ্ঘন নেই । কারণ, ফুটবলের আইনকানুন প্রণেতারা 
সংশ্লিষ্ট আ্যসোঁসয়েশনের উপরই খেলার সময় ঠিক করার আঁধকার ছেড়ে 
দিয়েছেন। সুতরাং খেলার স্থিতিকাল সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আযসোসিয়েশন তাঁদের 
ইচ্ছেমত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন রেফারাঁকেও সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে হয়। 

বিরাতর বিশ্রাম--প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়ার্ধের মধ্যে অবশ্যই বিরাতির বিধান 
আছে। এই 'বরাঁতর সময় রেফারীর সম্মাত ছাড়া কোনমতেই & 'মাঁনটের বেশী 
হবে না। কমও হতে পারে । আগের আইনে হাফ-টাইমে খেলোয়াডদের ৫& মিনিট 
বিশ্রাম পাবার আধিকার ছিল। কিন্তু নতুন আইনে বিরতির সময়ের পরিমাণ 
রেফারার সদ্ধান্তসাপেক্ষ। এখন ইচ্ছে করলে এবং প্রয়োজন হলে রেফারী ২ 
'মানট বা ৩ 'মানিট 'বিরাতির পর "দ্বিতীয়ার্ধের খেলা আরম্ভ করতে পারেন। 
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আতারন্ত সমম্-_নিরধারত সময়ের মধ্যে খেলার ফলাফল মীমাংাসত না হলে 
প্রাতযোগিতার নিয়মমত আঁতীরিস্ত সময় খেলাতে হলে এই সময় সমান দুইভাগে 
ভাগ হবে। আতীরন্ত সময় আইনে 'নার্দ্ট করে দেওয়া নেই, মধ্য সময়ে বিশ্রামেরও . 
ব্যবস্থা নেই। প্রাতযোগিতার পাঁরচালকরা ইচ্ছেমত সময় ঠিক করতে পারেন। 
তবে আঁতীরিন্ত সময় খেলাতে হলে অবশ্যই আবার 'টস' করে খেলা আরম্ভ করতে 
হবে এবং মাঝ সময়ে দুই দল রেফারীর নিরশে পাশ পাঁরবর্তন করবেন। ভাবতে 
সাধারণত ১৫ 'মানিট আঁতীরন্ত সময় খেলানো হয়। 



৮ নম্বর আইন-_খেলার আরম্ভ 

॥মূল আইন ॥ 

(এ) খেলা আরমচ্ভের সময়- মুদ্রা নিক্ষেপের (উস) দ্বারা কোন্ দল কোন্ 
ণদকে থাকবে এবং কোন: দল িক-অফ্ করবে ত; ঠিক করা হবে। টসে যে দল 
জয়ী হবে, দিক বেছে নেওয়া বা িক-অফ্ করা তাদের অভির্চিমত হবে। 
€অর্থাং হয় তারা কোন্ দিকে প্রথম দাঁড়াবে সেটা বাছবে, না হয় তারা প্রথম 
কিক-অফ্ করবে) 

রেফারী সঙ্কেত দেবার পব একজন খেলোয়াড় প্লেস কিক" করে খেলা 
আরম্ভ করবের্ন। (স্লেস-কিকের অর্থঃ খেলা আরম্ভের সময় মাঠের কেন্দ্রুস্থলে 
বল স্থির অবস্থায় থাকার সময় সেই বলে কিক করা) যান প্রথমে প্লেস কিক 
করবেন তিনি খেলার মাঠের প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে বল কিক করে দলে খেলা 
আরম্ভ হবে। খেলা আরম্ভের সময় প্রত্যেক খেলোয়াড় মাঠের মধ্যে তাঁর নিজ 
অর্ধেক সীমানার মধ্যে থাকবেন এবং 'যাঁন গ্লেস-কিক করছেন তাঁর বিপক্ষ দলের 
প্রত্যেক খেলোয়াড়, যতক্ষণ কিক-অফ না করা হয় ততক্ষণ বল থেকে অন্ততঃ 
১০ গজ দূরে থাকবেন। যতক্ষণ বলটি তাঁর নিজের পাঁরাধ (২৭ বা ২৮ ই) 
আঁতক্রম না করবে ততক্ষণ বলকে খেলার মধ্যে বলে ধরা হবে না। যতক্ষণ না 
অন্য কোন খেলোয়াড় বল খেলেন বা স্পর্শ করেন, ততক্ষণ যান প্লেস করেছেন, 
তিনি দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না। 

(বি) কোন গোল হবার পর, যে পক্ষ গোল খেয়েছে, সেই পক্ষের একজন 
খেলোয়াড়ের দ্বারা আবার একইভাবে খেলা আরম্ভ হবে। 

(সি) মধ্যসময়ের বিরতির পর, মধ্যসময়ের বিরাতির পর আবার যখন খেলা 
আরম্ভ হবে তখন দুই পক্ষ দিক পাঁরবর্তন করবে এবং যে পক্ষের একজন 
খেলোয়াড় প্রথম খেলা আরম্ভ করেছিলেন তার বিপক্ষের একজন খেলোয়াড় 
কিক-অফ- করবেন। 

দণ্ড-_ এই নিয়ম-কানূনের লঙ্ঘন হলে আবার শকক-অফ-' করতে হবে। ব্যাতিক্রম 
শুধু, অন্য কোন খেলোয়াড়ের খেলা বা স্পর্শের আগে কারের (যান কক- 
অককরেছে) শবিতীরবাদের ষল খেলার দে (ই অপরাহের নন এজ 
যেখানে দ্বিতীয়বার বল খেলবেন সেখান থেকে প্রাতপক্ষের একজন 
শফ্র-কিক করবেন। 'কিক-অফ থেকে সরাসাঁর কোন গোল হবে না। 

(ডি) খেলা কোনরকমের সাময়িক বন্ধের পর,_এইসকল আইনে কোথাও 
বলা হয়নি, যাঁদ এমন কোন কারণে খেলা বল্ধ করা হয় এবং খেলা বন্ধ করার 
প্বেমুহডে বল টালাইন বা? গোল-লগাইন পার না হরে থাকে, তবে আবার 
খেলা আরম্ভ করতে হলে, খেলা বন্ধ রাখার সময় বল যেখানে ছিল রেফারী 
সেখানে ড্রপ দিয়ে খেলা আরম্ভ করবেন। '্রপ' দেওয়া বল যখন মাটি স্পর্শ 
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করবে তখন বলকে খেলার মধ্যে বলে ধরা হবে। অবশ্য বাদ রেফার ভ্দ্রপ' 
দেবার পর অন্য খেলোয়াড় দ্বারা বলটি স্পর্শ হবার আগেই বল গোল-লাইন বা 
টাচ-লাইন পার হয়ে মাঠের বাইরে যায়, তবে রেফারী আবার '্দ্রপ' দেবেন। 
মাটিতে না পড়া পর্যন্ত কোন খেলোয়াড় বল খেলবেন না। আইনের এই অংশ 
পালন করা না হলে রেফারী আবার বল ড্রপ দেবেন। 

আন্তজাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) রেফারা বল ড্রপ দেবার সময় যাঁদ কোন খেলোয়াড়, মাটিতে বল পড়ার 
আগেই কোন আইন লঙ্ঘন করেন, তবে সেই খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হবে, 
অথবা অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে। কিন্তু বিপক্ষ 
দলের পক্ষে কোন ফ্রি-কিকের 'নিরেশ দেওয়া যাবে না, কারণ অপরাধের সময় বল 
খেলার মধ্যে বলে গণ্য ছিল না। সুতরাং রেফারীঁকে আবার বল ড্রপ ধ্দতে হবে। 

(২) খেলায় অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ছাড়া অপর কারো দ্বারা কিক-অফ্ 
করা নিষিদ্ধ। 

।রেফারখদের প্রাত উপদেশ ॥ 

কোন্ দল কিক-অফ্ করেছে তা লিখে রাখবেন। অবশ্যই খেলায় অংশগ্রহণ- 
কাবী কোন খেলোয়াড় কিক-অফ করবেন। 
িক-অফ্ না হওয়া পর্যন্ত কোনভাবের অবৈধ অনপ্রবেশ ঘটতে দেবেন না। 
বিশেষ জরুরী অবস্থা ছাড়া খেলার মধ্যবতঁ বিশ্রাম-সময় & মিনিটের মধ্যে 

সীমাবদ্ধ রাখবেন। 
যখন আতারিন্ত সময় খেলবার প্রয়োজন হবে তখন (এ) ধারায় বার্ণত নিয়ম 

অনুযায়ী আবার খেলা আরম্ভ হবে। নির্ধারিত সময়ের শেষ এবং আতারন্ত 
সগয়ের আরম্ভের মধ্যবতাঁ বিশ্রাম-সময়ের পরিমাণ রেফারার [বিবেচনার উপর 
নির্ভর করবে। 

সম্পাদকদের প্রাত উপদেশ ॥ 

খেলায় যোগদানকারী কোন খেলোয়াড় অবশ্যই কিক-অফ্ করবেন। 

॥খেলোয়াড়দের প্রাত উপদেশ ॥ 

খেলা আরম্ভের বাঁশ বাজবার সঙ্গে সঙ্গে অনেক খেলোয়াড় প্রাতপক্ষের 
১০ গ্রজী বৃত্তের মধ্যে ঢূকে পড়েন বা হাফ-ওয়ে লাইন পার হয়ে যান। এরকম 
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করা অন্যায়। কারণ, রেফারীর সঙ্কেতের সঙ্গে সঙ্গে খেলা আরম্ভ হয় না- 
খেলা আরম্ভ হয় কক-অফ্ করার সঙ্গে 'সচ্গে। 

প্রাতযোগতামূলক খেলা ড্র হবার পর যেখানে আতিরিন্ত সময় খেলবার 
প্রয়োজন হয় সেখানে দুই আঁধনায়ক দিক নির্ণয়ের জন্য অবশ্যই আবার স' 
করবেন এবং আতীরন্ত সময় অবশ্যই দুই সমান অংশে বিভন্ত হবে। 

০... এ ৯ বস ই ২০ ৫6০৮০ 

খেলা আবম্ডের অর্থাৎ িক-অফের নিল পদ্ধাত। কিক-অফ না হওয়া পর্য্ত দুইদল 
মাঠের নিজ 'নজ অর্ধাংশে থাকবে, প্রাতিপক্ষের কেউ বলের ১০ গজেব মধ্যে আদতে পারবে না, 
বৃত্তেব ৰাইরে থাকবে; প্রাতপক্ষের সীমানার ?দকে বল ?কক করে বলের পাঁরাধ আতক্রম করতে 

হবে। ইংরাজী “আর' অক্ষর রেফারীকে বোঝাচ্ছে 
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মল্তব্য-_ভাষ্য- জ্ঞাতব্য 

টের নিগ্নম- ফুটবল খেলা আরম্ভের আগে দুই প্রাঁতদ্বন্দী দলের আধনায়কের 
রেফারীর সঙ্গে এবং পরস্পরের সঙ্গে করমর্দন করা খেলার আচার-অনুষ্ঠানের 
অঙ্গ। এটা আলাখত 'নয়ম এবং সাধারণ সৌজন্যের পাঁরচায়ক। 

টস” করবারও একটা অলিখিত নিয়ম আছে। রেফারীর হাত থেকে মূদ্রা 
গ্রহণ করে কোন্ আঁধনায়ক টস" করবেন এবং কোন আঁধনায়ক 'হেড, কিংবা 
'টেল' বলবেন আইনে তার উল্লেখ নেই। যাদের মাঠে খেলা হয় সেই ক্লাবের 
আঁধনায়কের টস করাই সাধারণ সৌজন্য পারিচায়ক। কিন্তু যাঁদ তৃতীয় ক্লাবের 
পাভেল মিলিত হর এধাদেরনিরানাআহো এ সেরেনার 
যান 'সাঁনয়র তাঁরই "স” করা উঁচিত। 

তৃতীয় ক্লাবের মাঠে খেলার অনুষ্ঠানে কোন্ আঁধনায়ক টস করবেন এই 
প্রশ্নে 'লন্ডন সোসাইটি অফ্ আযসোিয়েশন রেফারীজ"-এর সভাপাতু 'মঃ ভিন্তর 
রে বলেছেন, যিনি রেফারীর হাত থেকে প্রথম মুদ্রা গ্রহণ করবেন তিনিই টস 
করবেন। মিঃ রে ফুটবল আইনের পাশ্ডত ব্যন্তি। অথারটির মধ্যে একজন। 
কিন্তু যাঁদ দুজন আঁধনার়ক একই সঙ্গে রেফারীর হাত থেকে মৃন্্রা গ্রহণ করতে 
হাত বাড়ান? তবে তো “কেবা আগে ধন কারিবে গ্রহণ, তাঁর লাগ কাড়াকাড়' 
পড়ে যাবে । সৃতরাং অনেক বিজ্ঞ রেফারীর আঁভমত, প্রাতদ্বন্দ দলের অপেক্ষাকৃত 
জুনিয়র আঁধনায়ককে হেড” বা টেল" বলার সুযোগ "দিয়ে, যান দুইয়ের মধ্যে 
সানিয়র তাঁর টস করা উচিত। রেফারণর 'নিজের মন্্রাক্ষেপ 'করা উচিত নয়। 

রেফারণর কর্তব্য_খেলা আরম্ভের আগে রেফারীর কিন্তু অনেক কিছ 
করণীয় আছে যা আইনের অঙ্গ 'হসাবে স্বীকার্য। যেমনঃ মাঠের মাপজোক, 
দাগ, কর্নার-পতাকা, গোল-পোস্ট, গোল-নেট ব্লুস-বার নিয়মমত এবং 'ঠকভাবে 
আছে কিনা তা দেখা; দুই দলের জামার রঙ মিলে না যায়, গোলকিপারের 
সরা রঙের সপ্পোও পার্থক্য থাকে, কোন খেলোয়াড় বিপল্জনক ছু বাহার 
না করে সোদকে লক্ষ রাখা; সন্দেহ হলে খেলোয়াড়দের বুট 
লাইন্সম্যানদের প্রয়োজনীয় দেশ দেওয়া; পি৪৬ 25158 
ঘাড় মিলিয়ে নেওয়া; খেলোয়াড়দের সংখ্যা গণনা; বল পরাক্ষা করা, আতরিন্ত 
বলের ব্যবস্থা রাখা ইত্যাঁদ। 

যাতে ঠিক সময়ে খেলা আরম্ভ হয় সে দিকে রেফারীকে সতর্ক দ্ান্ট রাখতে 
হবে। কারণ দৈব দুর্ঘটনা, দর্শকদের উচ্ছ্ঙ্খলতা প্রভূচিত কারণের জন্য খেলার 
সময় নম্ট হলে যথাসময়ে খেলা শেষ নাও হতে পারে। অর্থাং অন্ধকারের মধ্যেও 
খেলা চালাবার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। সেটা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়। স:তরাং 
সাবধানের মার নেই বলে ষে প্রবাদবাক্য আছে, রেফারীর সব ক্ষেত্রে সেটা মেনে 
চলার চেস্টা করা ডীচত। 

সময় গণনা মনে রাখতে হবে যথাযথভাবে কিক-অফ্ হবার সঙ্গে সঙ্জো 
খেলার সময় গণনা করতে হয়- খেলা আরম্ভের বাঁশ বাজানো থেকে সময় গণনা 
আরম্ভ হয় না। প্রাতপক্ষের সীমার মধ্যে বল ২৭ বা ২৮ ইশ্টি আতন্রম করলে 
যথাযথভাবে 'কক-অফ করা হয়েছে বলে ধরা হবে; অবশ্যই অন্য আইনের লঙ্ঘন 
না হলে। 

৪ 



৯ নম্বর আইন-_বল খেলার মধ্যে ও 
খেলার বাইরে 

॥মূল আইন 

বলকে খেলার বাইরে বলে ধরা হয়ঃ 

(এ) যখন বল মাঁটতে বা শৃন্যে সম্পূর্ণভাবে গোল-লাইন কিংবা টাচ-লাইন 
(পাশর্বরেখা) আতন্রম করে যায়। 

(বি) যখন রেফারণ খেলা বন্ধ করেন। 
নীচের লেখা ঘটনাগুলি সমেত অন্য সমস্ত সময়, অর্থাৎ খেলা আরম্ভ থেকে 

শৈষ পর্যন্ত বলকে খেলার মধ্যে বলে ধরা হয়। 

(এ) যাঁদ বল গোল-পোস্ট, ব্লস-বার, কিংবা কর্নার পতাকাদন্ডে লেগে মাঠের 
মধ্যে ফিরে আসে। 

(বি) যাঁদ বল রেফার বা মাঠের মধ্যে থাকা সময়ে লাইন্সম্যানের গায়ে লেগে 
ফিরে আসে। 

(সি) আইনের আনুমানিক নিয়মভঞ্গের ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত না দেওয়া 
পযন্তি। 

আন্তজাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) মাঠের সীমাক্ষেত্রগুলির চৌহাদ্দির লাইন সাঁমাক্ষেত্রের অন্তভূ্ত। ফলে 
টাচ-লাইন এবং গোল-লাইন খেলার মাঠেরই অংশ। 

॥রেফারাদের প্রাতি উপদেশ 

বল যাতে গায়ে না লাগে কিংবা বাধার সাঁন্ট না হয় সেজন্য লাইল্সম্যানের 
যতটা সম্ভব মাঠের বাইরে অথচ টাচ-লাইনের কাছাকাছি থাকা উচিত। 

বল শূন্যে থাকা অবস্থায় টাচ-লাইন আতন্রম করে আবার যাঁদ খেলার মাঠে 
মধ্যে এসে পড়ে তবে সে বলকে খেলার বাইরের বল বলে ধরতে হবে। 
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হল শেলাহে সধ্যে 
এ& 
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হিরন ওল সুরু শ,ধ; ডানাঁদকে শেষ বলাঁট 
খেলার বাইরে চলে গেছে। বলের সামান্যতম অংশও 'যাঁদ টাচ-লাইন 'বা গোল-লাইনের মধ্যে 

থাকে তবে দে বলকে খেলার মধ্যে বলে ধরতে হবে 

শ্েলার সাঠ 
৯ 

চান 
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নত চা 

ছি রি চর 
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রি 
সি সি সি ২ 

৯ খা 

বল খেলার বাইরে। অনেক গময় বাতাসেব ফলে বা শটের কায়দায় বল মাঠের বাইর গিয়ে 
আবার বে'কে মাঠেব মধ্যে চলে আসে, এক্ষেত্রে বলকে খেলার বাইরে বলে ধরতে হুবৈ এবং 

মাঠ থেকে বল বোরয়ে যাবার সঙ্গে গঙ্গে সঙ্কেত 'দিতে হবে 

যে মূহূর্তে বল খেলার বাইরে যাবে, তখনই সঙ্চেত দিতে হবে । কারণ, এই 
সঞ্ডেত দেওয়া না হলে বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হতে পারে । মন 'স্থর করে 
খুব তাড়াতাঁড় 'সদ্ধান্ত জানাবেন। যাঁদ মনে সন্দেহ থাকে, লাইন্সম্যানের সঙ্ঘে 
পরামর্শ করবেন। 

যাঁদ খেলোয়াড়ের কোন আবেদন প্রত্যাখ্যান করতে হয় তবে মাথা নাড়বেন 
অথবা মুখে বলবেন 'স্লে-অন' (খেলে যান)। একবার কোন 1সদ্ধান্ত জানালে তা 
পারবর্তন করবেন না। 

॥খেলোয়াড়দের প্রাতি উপদেশ ॥ 
মনে রাখবেন, বল খেলার বাইরে বলে ধরতে হলে বলের সম্পূর্ণ অংশ গোল- 

লাইন বা টাচ-লাইন আতক্রম করা চাই। এর পরিজ্কার অর্থ-_যখন বল কোন একাঁট 
লাইনের উপর 'দিয়ে বরাবর গাঁড়য়ে যায় তখনও সে বল খেলার মধ্যে থাকে। 

বশেষ করে, এই আইনের ক্ষেত্রে রেফারীর বাঁশী শুনে খেলবেন, লাইল্স- 
্যানের পতাকা দেখে নয়। লাইন্সম্যানের পতাকা-র্দেশ কেবলমাত্র রেফারীর জন্য 
এবং একমান্র রেফারীই সিদ্ধান্ত জানাবার ক্ষমতার আঁধকারী। 
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মন্তব্য--ভাব্য-স্জাতৃব্য 

বল খেলার মধ্যে না বাইরে__এই সম্বন্ধে ফুটবলের ৯ নম্বর আইনের বিধান 
অত্যন্ত সস্পম্ট। একাই মান্র বিচার্য বিষয়ঃ শূন্যে অথবা মাটির উপর দিয়ে 
সম্পূর্ণভাবে বলটি গোল-লাইন বা টাচ-লাইন অতিক্রম করেছে কিনা! এর সহজ 
অর্থ, বলের সামান্যতম অংশও যাঁদ গোল-লাইন বা টাচ-লাইনের উপরে থাকে 
তা হলেও বল “আউট অব প্লে হবে না, খেলার মধ্যেই আছে বলে ধরা হবে। 
গোল হবার ক্ষেত্রেও একই কথা । বল দুই গোল পোস্টের ভেতরকার গোল-লাইন 
সম্পূর্ণভাবে পার না হওয়া পর্যন্ত গোল হবে না। 

কর্নার কিকের সময় অনেক ক্ষেত্রে বল শূন্যে থাকা সময়ে মাঠ পোৌঁরিয়ে গিয়ে 
হাওয়ায় বে'কে আবার মাঠের মধ্যে আসে । এসব ক্ষেত্রে আগেই বাঁশী বাঁজয়ে 
বল 'আউট অব প্লে'র নিদেশ দিতে হয়। অনেক সময় গোলাঁকপার খেলার মাঠের 
মধ্যে দাঁড়িয়ে৪ বাইরের উষ্ঠু বল ধরে থাকেন, আবার অনেক সময় মাঠের বাইরে 
গিয়ে মাঠের ভেতরের বল আটকান। গোলাঁকপারের অবস্থান যাই হোক না কেন, 
বিচার্য বিষয় একটিই। অর্থাৎ বলের অবস্থান কোথায় । এইসব ব্যাপার রেফারীর 
চেয়ে লাইন্সম্যানের বোঝার সুযোগ অনেক বেশী । 

মাঠের চৌহাদ্দির গোল-লাইন বা টাচ লাইন যেমন মাঠেরই অংশ, তেমন মাঠের 
মধ্যকার গোল-এরয়া বা পেনাল্ট-এরয়ার লাইন এঁ এরয়ারই অংশ। অর্থাং 
পেনাল্ট-এরিয়ার লাইনের উপর যদি রক্ষণকারী দলের কোন খেলোয়াড় ইচ্ছে 
করে হ্যান্ডবল বা ফাউল করেন তবে পেনাল্টির নিদেশ দিতে হবে। আবার 
পেনাল্টি-এরয়ার মধ্যে দাঁড়য়ে রক্ষণকারী দলের কেউ যাঁদ পেনাল্ট-এরয়ার 
তা ররর 

ই: ১২২ খু ২৬ 
২২২২২ 
্ টং টা ইং নং ২ ২২ ধু 

পু টং ডু 

বল খেলার বাইরে-_অনেক সময় গোল- 
কিপার মাঠের মধ্যে দাঁড়য়ে থেকেও 
বাইরেব বল হাত 'দয়ে ধরেন, এক্ষেত্রে 
বলকে খেলার বাইরে বলে ধরতে হবে। 
মাঠেব মধ্যে দাঁড়িয়ে বাইরের বল ব্যাক 
কিক করে ভেতরে আনলেও একই ভাবে 

বল খেলার বাইরে বলে গণ্য হবে। 

চির ২ 

এ ছি ইউসি, আঃ এ সপ শি সখ এই 

২ ৫৯০৯5 6৮ 



১০ নম্বর আইন- গোল হবার নিয়ম 

॥মূল আইন 

এই আইনের অন্যরকম নির্দেশ ছাড়া, যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ দুই গোল- 
পোস্টের মধ্য দিয়ে এবং কূস-বারের নীচে 'দয়ে গোল-লাইন আঁতনব্রম করে তখন 
গোল হয়-যাঁদ আক্লমণকারী দলের কোন খেলোয়াড় হাত বা বাহু 'শদয়ে বল 
ছঃড়ে না দেন, বয়ে নিয়ে না যান কিংবা গেলে না দেন। ব্যাতক্রম শুধু পেনাল্টি 
এঁরয়ার মধ্যে অবাঁস্থত গোলাকপারের ক্ষেত্রে। খেলার সময় যাঁদ কোন কারণে 
ক্লপবার স্থানচ্যুত হয় এবং বলাঁট এমন জায়গা দিয়ে গোল-লাইন আঁতন্রম করে, 
যে জায়গা রেফারীর বিবেচনামত ব্লূস-বার যেখানে থাকা উচিত গল তার চেয়ে 
নীচে, তা হলে রেফার গোলের 'নিদেশি দেবেন। 

খেলার সময় যে দল বেশীসংখ্যক গোল করবে সেই দল জয়ী হবে; যাঁদ 
কোন গোল না হয়, বা দুই দলে সমানসংখ্যক গোল হয় তা হলে খেলাট ড্র 
(অমশমাংঁসত) বলে আঁভাহত হবে। 

কোনটি গোল এবং কোনটি গোল নয়, তার চিন । 
বলের সামান্যতম অংশও গোল-পোস্ট ও গোল- মাঁটতে পড়েছে । গোল হবে না। 
লাইনের মধ্যে থাকলে গোল হবে না। এই চিত্রে 
শুধু উপরের বলাঁটি এবং নশচের বাঁদকের বলটি 

, গোলে চকেছে। 

॥আন্তজাতিক সঙত্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) ১০ নম্বর আইনের 'বাঁধাঁবধানই একমাত্র প্রণালী যার দ্বারা খেলায় জয় বা 
খেলা ড্র হয়; এর কোন রকমের ব্যাতিক্রম করার ক্ষমতা কারো নেই। 



৫৪ ১০ নম্বর আইন- গোল হবার নিয়ম 

(২) বলাঁট গোল-লাইন আঁতক্রমের মুখে বাইরের কোন লোকের দ্বারা, 
প্রাণীর দ্বারা বা কোন কিছর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হলে কোন ক্ষেত্রেই গোলের নির্দেশ 
দেওয়া যাবে না। স্বাভাবকভাবে খেলা চলবার সময় যাঁদ এমন কোন ঘটনা ঘটে 
তবে অবশ্যই খেলা থামাতে হবে এবং যেখানে বল বাধা পেয়েছে সেখানে রেফার 
ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন। 

(৩) বল গোলে যাবার মুখে, সম্পূর্ণভাবে গোল-লাইন আঁতক্রম করার আগে 
কোন দর্শক যাঁদ মাঠে নেমে গোল প্রাতিরোধের চেষ্টা করেও বলের নাগাল না পায় 
এবং বল গোলে প্রবেশ করে তবে রেফারী গোলের নিদেশ দেবেন। 

॥রেফারশদের প্রাত উপদেশ ॥ 

সম্পূর্ণপশনভূল সিদ্ধান্ত দেবার জন্য গোলে শটের সময় গোলের কাছাকাছি 
থাকা এবং সম্ভব হলে এক পাশ থেকে দেখা (সাইড ভিউ) প্রয়োজন । 

বল ধরবার সময় বা বল ফিস্ট করে (ঘুষি মেরে) বের করে দেবার সময় 
কখনও কখনও গোলাকপার শূন্যে থাকাকালীন বলকে গোলের মধ্যে চুকতে দেন। 
সমস্ত বলট গোল-লাইন আতিক্রম করে গেছে, এ বিষয়ে নীশ্চত হলে গোলের 
নিশি দেবেন। 

ছপুড়ে না দেন' শব্দের অর্থে টাচ থেকে গ্রোনইনকেও বোঝায় । 

সম্পাদকদের প্রাত উপদেশ ॥ 

দুই গোলপোস্টের ভিতরের অংশ সমেত এক কর্নার থেকে অন্য কর্নার পর্যন্ত 
অবশ্যই গোল-লাইন টানতে হবে। 

ক্রস-বার যাতে খুব ভালভাবে গোলপোস্টের সঙ্গে আঁটা থাকে সে দিকে 
লক্ষ রাখবেন। 

মন্তব্য--ভাষ্য- জ্ঞাতব্য 

বল খেলার মধ্যে, কি খেলার বাইরে এ সম্বন্ধে ফুটবলের ৯ নম্বর আইনে 
যেমন কোন অস্পম্টতা নেই, তেমন গোল হবার প্রণালী সম্পর্কে ১০ নম্বর 
আইনের ধারাও সুস্পন্ট। 'িচার্য বিষয় মান্র একটি। অর্থাৎ বলের সম্পূর্ণ অংশ 
শৃন্যে বা মাটির উপরে গোল-লাইন আঁতরুম করেছে ি না। বলের সামান্যতম 
অংশও যাঁদ গোল-লাইনের উপর থাকে তবে গোল হবে না। 

ডুল ধারণা-বল গোলের মধ্যে কতখা'ন প্রবেশ করলে গোল হতে পারে এ 
সম্বন্ধে অনেকের ভুল ধারণা আছে। কেউ বলেন- বলের তিন ভাগ যাঁদ গোলের 
মধ্যে ঢুকে যায় তবে গোল হবে না কেন? কিংবা বল যাঁদ ক্রসবার বা গোল-পোস্টের 
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ভেতরের অংশে লেগে ফিরে আসে তবে গোলের নিদেশ দিতে বাধা কোথায় ? 
তাদি ইত্যাদি। কিন্তু বলের সমস্ত অংশ গোল-লাইন পার না হয়ে গেলে গোল 
হয় না, এটা আইনের বিধান। 

নূতন ধারা--১০ নম্বর আইন সম্পর্কে আন্তর্জাতিক সঙ্মঘের দুশট ধারা 
ফুটবল আইনের নতুন বই থেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। একটি ধারা যোগ হয়েছে 
মূল আইনের সঞ্চেে, যেখানে বলা হয়েছে গোল-কিপার তার নিজ পেনাল্টি সীমার 
মধ্য থেকে হাত দিয়ে বল ছুড়ে দিলেও গোল হবে। আর একটি ধারাকে সম্পূর্ণ 
অবান্তর মনে করা হয়েছে। সে ধারার ভাষা ছিল নিম্নর্পঃ_ 
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এর অর্থ, বলের সমস্ত অংশ ব্রস-বার, গোল-পোস্ট ও গোল-লাইনের বাইরের 
দিকের অংশ বা কিনারা অতিক্রম করে গেলে গোল হবে। 

এখানে 'আউট-সাইড এজ" অর্থাৎ বাইরের দিকের অংশ বা কিনারের প্রাত 
যে জোর দেওয়া হয়েছে, ১ নম্বর আইনে আন্তর্জাতিক বোর্ডের ৪ নম্বর সদ্ধান্তের 
মধ্যেই তা অন্তভূন্ত আছে। সেখানে বলা হয়েছে, গোল-পোস্ট ও রূস-বারের 
চওড়ার সমান করেই গোল-লাইন টানতে হবে। 

এইভাবে গোল-লাইন টানা হলে বল গোল-পোস্ট আতিন্রম করেছে কিন্তু 
গোল-লাইন অতিরূম করে নি এমন কথা বলার সুযোগ থাকে না। আর যেহেতু 
বলের সমস্তটা গোল-লাইন পার না হলে গোল হয় না সেহেতু গোল নিয়ে 
গোলমালেরও অবকাশ থাকে না। 

হাত দিয়ে গোল- গোল-কিপারের নিজের পেনাল্টি-এরয়ার মধ্যে হাত "দিয়ে 
বল খেলার আঁধকার আছে। সূতরাং সেই এঁরয়ার মধ্য থেকে তান যাঁদ হাত 
দিয়ে বল ছুড়ে গোল করেন সেটা আইনাঁসদ্ধ গোল হয়। 



১৬ নম্বর আইন-_-অফ-সাইড 

॥মূল আইন॥ 

যে মূহূতে বলটি খেলা হয়, তখন কোন খেলোয়াড় বলের চেয়ে এগিয়ে 
প্রাতপক্ষের গোল-লাইনের কাছাকাছি থাকলে অফ-সাইড হবেন, যাঁদ নাঃ. 

(এ) তান খেলার মাঠের নিজ অর্ধাংশে থাকেন। 
(বি) প্রাতপক্ষ দলের দুজন খেলোয়াড় তাঁর চেয়ে তাঁদের (প্রাতপক্ষ দলের) 

নিজ গোল-লাইনের কাছাকাছি থাকেন। 
(সি) কল প্রাতিপক্ষের দলের কোন খেলোয়াড়কে শেষ মুখে স্পর্শ করে 

বা তিনি নিজে শেষে খেলেন। 
(ডি) তান বলাঁট গোল-কিক, কর্নার-কিক, থ্রো-ইন বা রেফারীর ড্রপ থেকে 

সরাসার পান। 
দণ্ড _ এই আইনের কোন লঙ্ঘন হ'লে যেখানে আইনের লঙ্ঘন হবে সেখান 

থেকে বিপক্ষ দলের একজন ইনাডিরেক্ট 'ফ্র-কিক করবেন। 
কোন খেলোয়াড় অফ-সাইডে থাকলেই দণ্ডের আওতায় পড়বেন না, যাঁদ না 

রেফারীর মতে 'তাঁন খেলার বা বিপক্ষ খেলোয়াড়ের বাধার স্ন্ট করেন, 'কংবা 
অফ-সাইডে থাকা অবস্থায় কোন স্বাবধা লাভের চেষ্টা করেন। 

আন্তর্জাতিক সঞ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) যে মূহূর্তে খেলোয়াড় বলাঁট পান বা ধরেন, খেলোয়াড়ের তখনকার 
অবস্থান অফ-সাইর্ডের বিবেচ্য বিষয় নয়-_তাঁর নিজের দলের একজন যে মাহূর্তে 

বিষয়। যাঁদ খেলোয়াড়ের নিজের দলের কেউ তাঁর কাছে বল পাস করার সময় 
কিংবা ফ্-কিক করার সময় খেলোয়াড় অফসাইডে না থাকেন, তবে পরে তান 
বল চলার সময় বল থেকে এগিয়ে গেলেও অফ-সাইড হবেন না। 

॥রেফারীদের প্রতি উপদেশ 

মূল আইনের শেষের প্যারাগ্রাফের প্রাত বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। 
মীমাংসার বিষয়াট হচ্ছে, যে মূহূর্তে নিজ দলের একজন বল খেলেন, তখন 

খেলোয়াড় কোন জায়গায় ছিলেন; সাধারণত যেমন মনে করা হয়, তখন তিনি 
নিজে বল খেলেন, তখন তান কোথায় আছেন-_-তা কিন্তু নয়। য্ক্তিতে এই 
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দাঁড়ায়, যখন বাটি খেলা হয়, তখন ঘাঁদ খেলোয়াড় বলের আগে না থেকে থাকেন, 
তবে পরে তান যাঁদ বলের আগেও দৌড়ে যান, তবে অফ-সাইড হতে পারেন না। 

মনে রাখবেন, এই আইন '্রি-কিক বা পেনাল্ট-ককের সময়ও প্রযোজ্য। 

॥খেলোয়াড়দের প্রাতি উপদেশ ॥ 

এই আইনের সঙ্গে কতগ্দলি প্রয়োজনীয় বিষয় জাঁড়ত আছে, যা এই আইন 
বুঝতে এবং মনে রাখতে আপনাকে সাহায্য করবে। 

(এ) আপনি দণ্ডনীয় হতে পারেন না, যাঁদ না আপাঁন অফ-সাইডে থেকে 
সুবিধা লাভ করেন (১১ নম্বর মূল আইনের শেষ প্যারাগ্রাফ দেখুন)। 
সুতরাং যাঁদ আপাঁন 'াজেকে অফ-সাইড অবস্থায় দেখেন, তা হলে 
খেলায় অংশগ্রহণ থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকবেন এবঙ কোন রকম 
বাধার সৃন্টি করবেন না, প্রতিপক্ষের অস্যাবধা সৃষ্টির কারণ হবেন না, 
এমন কিছ? করার ভানও করবেন না। গোলাঁকপারের দৃষ্টি যাতে বাধা- 
প্রাপ্ত না হয়, সোঁদকেও খেয়াল রাখবেন। 

(বি) আপাঁন কখনও অফ-সাইড হবেন না, যাঁদ আপাঁন যত্ব সহকারে দেখেন 
যে, যখন আপনার দলের কেউ বলট খেলছেন, তখন আপাঁন বলের আগে 
নেই, বা প্রাতিপক্ষের অন্তত দু'জন খেলোয়াড় আপনার অবস্থান ও 
প্রতিপক্ষের গোল লাইনের মধ্যে আছেন। 

গোল-কিক, কর্নার-কিক, থ্রো-ইন কিংবা রেফারীর বল ড্রপের সময় 
আপি অফ-সাইড হতে পারেন না। 

(সি) আপান যাঁদ অফ-সাইডে থাকেন, তবে নিজেকে অফ-সাইড-মুস্ত করতে 
পারেন না। আপনি কেবল তখনই অফসাইড-মস্ত হয়ে অন-সাইড হতে 
পারেন, যখন প্রাতিপক্ষ বলটি খেলেন, কিংবা আপনার দলের কেউ আবার 
বলাঁট খেলেন এবং তখন আপাঁন বলের সামনে না থাকেন, অথবা যাঁদ 
আপনার প্রাতিপক্ষ খেলোয়াড়দের অবস্থান উপরের 'খ' উপধারার বর্ণনা- 
মত পারবার্তত হয়ে যায়। 

মন্তব্য--ভাব্য- জ্ঞাতব্য 

অফ-সাইড ফুটবল আইনের সব চেয়ে বিতকর্মূলক ধারা। 
একটু ভুল হ'ল। ধারায় কোন বিতর্কের অরকাশ নেই। সিদ্ধান্ত গ্রহণের 

যতকিছ্ গোলমাল। 
ফুটবল খেলার পাঁরচালনার ব্যাপারে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে অফ-সাইডের প্রশ্ন 

নিয়ে রেফারীদের তীব্র ও তিস্ত সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। একট: অন্য- 
মনস্কতা এবং দুম্টির একটু হেরফেরে বহু ক্ষেত্রে অফ-সাইড থেকে গোলও হয়, 
আবার অন-সাইডের গোলও বাতিল হয় অফ-সাইড ভ্রমে। ৰ 
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ইংরাজী 'অফ শব্দের অর্থ দূর বা ধারাবাহিকতা থেকে বাঁচ্ছন্ন। “সাইড' 
শব্দের অর্থ পার্শ্ব বা সীমার দ্বারা 'নার্দস্ট'পার্্বঅণ্ল। ফুটবল আইনে 'অফ- 
সাইড' কথাটির অর্থঃ দূর অণ্চলের নাষম্ধ সীমা। দূর অণ্লের 'নাষদ্ধ 
সীমা কখন নিষিদ্ধ? না, প্রাতপক্ষ খেলোয়াড়দের এবং বলের অবস্থান অনুযায়ী 
নাঁষদ্ধ। এই নাষদ্ঘধ অংশে অবস্থান কোন অপরাধ নয়, িল্তু এখানে থেকে 
কোন সুযোগ গ্রহণ, খেলায় অংশ গ্রহণ বা ব্যাঘাত সৃষ্টি, কিংবা প্রাতিপক্ষকে 
বাধাদান অপরাধ । এবং কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে, আর কি অবস্থায় অপরাধ তাই নিয়েই 
অফ-সাইড আইন। 

চি 

আক্রমণ রচনার সৌন্দযের জন্যই অফ-সাইড- ফুটবল খেলায় অফ-সাইড 
যাঁদ না থাকত, ক ক্ষাত হত? বহ: বিজ্ঞ সমালোচক প্রশ্নাট তুলেছেন। কয়েকজন 
খ্যাতনামা ফুটবল পণ্ডিতও এই প্রশ্ন নিয়ে মাথা না ঘামিয়েছেন, এমন নয়। তবু 
কিন্তু অফ-সাইড আইন উঠে যায় ি। তার কারণ আঁধকাংশ ফিল্ড গেম, যেখানে 
গোল করাই খেলার মুখ্য ভূমিকা সেখানে আব্রমণধারার মধ্যে কিছু বাধাঁনষেধ 
না থাকলে আরুমণের গাঁতি আকর্ষণহণন হয়ে পড়ে, খেলার মাধূয ক্ষুণ্ন হয়। 
পারস্পারক আদানপ্রদানজনিত আক্রমণধারাই ফুটবল খেলার অন্যতম আকর্ষণ । 
অফ-সাইড বাধানষেধ না থাকলে এই আক্রমণের সৌন্দর্য ব্যাহত হতে বাধ্য। 

কন্ুপনা করুন, সেন্টার ফরোয়ার্ড বিপক্ষ গোল-কপারের একেবারে সামনে 
সারাক্ষণ দাঁড়য়ে আছেন, কখন ফাঁকা বল পাবেন আর গোল করবেন। খেলায় বা 
আক্রমণ রচনায় তাঁর সাব্লয় অংশ নেই। আবার গোল-কিপার এবং ব্যাক সেই 
সেন্টার ফরোয়ার্ডের বিরান্তিকর উপাস্থাঁতির জন্যই উৎকণ্ঠার মধ্যে কাল কাটাচ্ছেন। 
কখন কি হয়! ফুটবল দুরন্ত গাঁত ও ছুটন্ত বলের খেলা । আক্রমণ ও প্রাত 
আক্রমণের ওঠা-পড়ার মধ্যেই ফুটবল খেলার সুন্দর ছন্দ। অফ-সাইড আইন উঠে 
গেলে ফুটবলের মধ্যে এই ছন্দ খুজে পাওয়া শন্ত হবে। 

সহজ সূত্র_আক্মণ রচনার ক্ষেত্রে অফসাইড আইনের জাঁটলতাকে সহজ 
করবার চমৎকার একটি সূত্র আছে। এই সম্রাট হচ্ছে ইংরাজীর 'পাস্ট' ও প্রেজেন্ট' 
টেন্সের দুশট শব্দ__ওয়াজ' ও 'ইজ"। 

ফুটবলের আইন বইয়ে রেফারীর প্রতি উপদেশের স্ত্ভে পার্কার করে বলা 
আছেঃ ৰ 

01)0 06010101900 15 সাতে [10 01900]: 77:45 2০ 019 10020601 

0176 1709]1 ৮25 [1800 1১7 2. 17001001900 0 1015 0৮0 5100) 1701 99 15 000] 

11005070, 11021011015 ৮1101) 105 1)1705011 [019755 0100 1021]. 

অর্থাং অফসাইড বলে মাকে সন্দেহ করা হচ্ছে তাঁর অবস্থান তাঁর দলের 
খেলোয়াড়ের বল পাসের আগে কোথায় ছিল? এখন কোথায় আছে, তা 
নয়। সহজ অর্থ করলে দাঁড়ায় খেলোয়াড় বল পাসের আগে যাঁদ অফসাইডে থেকে 
থাকেন পরে অন সাইডে এসে' বল ধরলেও অফসাইড হবেন: অপরাদকে বল 
পাসের আগে যদি অন-সাইডে থেকে থাকেন পরে অফ-সাইডে চলে গেলেও অফ. 
সাইড হবেন না। ৬ 
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নেটের মধ্যে খেলোয়াড়__আক্রমণের মুখে আক্মণকারী দলের খেলোয়াড়ের 
পক্ষে প্রতিপক্ষের গোলের মধ্যে ঢুকে পড়া অস্বাভাবিক নয়। নেটের মধ্যে বিপক্ষ 
খেলোয়াড়ের উপাস্থাততে গোল-কিপারের প্রাতবন্ধকতা সৃষ্ট হওয়াও স্বাভাবিক। 
কিন্ত, অবস্থানযায়ী নেটে ঢোকা খেলোয়াড় যাঁদ আগে অফ-সাইডে না থেকে 
থাকেন, কিংবা খেলায় অংশ গ্রহণ না করেন, অথবা গোল-কিপারের বাধার কারণ 
না হন, তবে গোল হলে রেফারী গোলও দিতে পারেন। 



অফ-সাইডের ভায়গ্রাম 
[সমস্ত ডায়গ্রামে 'গোলচিহ” রক্ষণদলের থেলোম্নাড়কে ও ক্রসযনন্ত গোলটি 

আক্রমণ দলের খেলোয়াড়কে বোঝাবে | 

ডায়গ্রাম_-১ ৪ অফৃ-সাইড 

০০ ক্রি ০) 

€9/ 
নিজ খেলোয়াড়কে সরাসার পাস 

“এ, বল নিয়ে গিয়ে ণড-কে সামনে দেখে ণব'-কে পাস করল। যেহেতু শব “এর সামনে আছে 

এবং «এ, বল পাস করার সময় ণবার অবস্থান এবং প্রাতপক্ষের গোল-লাইনের মধ্যে ই জন 
প্রাতপক্ষ নেই সেহেতু ণব” অফ্-সাইড হুবে। 

“ই” শব-র পেছনে না যাওয়া পযন্তি, যাঁদ ণব' শউ করতে দেরীও করতো, তাহলেও পব” অন্- 

মত তত পারত বান হা নর উর রানু অহা 
1বচার্ ৃ 

ডায়গ্রাম--২ £ অফৃ-সাইড নয় 

রঃ 09০. 
) 

০ লা 82 

6977 রি 
০06 6৪, 

[নিজ খেলোয়াড়কে সরাসাঁর পাস 

«এ বল নিয়ে দৌড়ে গিয়ে ণড'কে সামনে দেখে পাশাপাঁশ বল পাস করল। ণব+ ১ নম্বর 

জায়গা থেকে দৌড়ে ২ নম্বর জায়গায় গিয়ে বল ধরল। পাব" অফ্ৃ-সাইভ হবে না। কারণ “এ 

বল পাস করার মূহ্ভে ণব বলের আগেও [ছিল না এবং শীব+ এবং গোল লাইনের মধ্যে 
প্রাভপক্ষের ২ জন খেলোয়াড়ও 'ছল। 
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।ডায়গ্রাম_-৩ £ অফৃ-সাইড 

000 

/569 ০9 

ূ &।6১--69৪ 06 

নিজ খেলোয়াড়কে সরাসার পাস 

এ ও পব' বল দেওয়া-নেওয়়া করে এীগয়ে গেল। «এ? শব-কে বল পাস করল। সামনে ণড, 
থাকায় ণব' শট করতে পারল না। «এ তখন ১ নম্বর জায়গা থেকে ২ নম্বর জায়গায় গিয়ে 
ধব-এর পাস গ্রহণ করল। "এ অফৃ-সাইড হবে। কারণ «এ বলের সামনে ছিল এবং বৰ 
| মহরত বব পান করে সেই মে এ এবং পরাতপক্ষ গোদ-লাইনের মধ পতি 

২ জন খেলোয়াড় ছিল না। 

ডায়গ্রাম_-৪ £ অফ্-দাইড 

- ই” বুট 

বলের জন্য পেছনে আসা 

'এ বল সেন্টার করল। শব ১ নম্বর জায়গা থেকে পেছন 'দকে এসে ২ নম্বর জায়গায় 
বল ধরল এবং পড' ও "ই”কে কাটিয়ে গোল করল। পঁব অফৃ-সাইড হবে। কারণ 'এ' ঘখন 

॥ বল সেশ্টার করে সেই মুহ্র্তে ণব বলের আগে ছিল এবং পব' এবং প্রাতপক্ষের গোল-লাইনের 
মধ্যে ২ জন প্রাতিপক্ষ খেলোয়াড় ছিল না। 

ডায়গ্রাম-_-৫ £ অফ্-সাইড 

030. 
০. 

এল. টন 4006 

৯১ 6৪, 

বলের জন্য পেছনে আসা 

4 ' উচ্চ করে গোলে শট করল। হাওয়ার ফলে নল বে'কে পেছনাদকে চলে গেল। পব' ১ 
জায়গা থেকে ২ নম্বর জায়গায় পিছিয়ে এসে গোল করল। ণব* অফ্-সাইড হবে। 
পণ বলের আগে ছিল এবং * গোলে শট করবার মহরতে পরব এবং প্রাতিপক্ষে 

৪2৮১ 41৮৯৭০ 
শব 



৬২ ১১ নম্বর আইন--অফ.-সাইড 

ডায়গ্রাম--৬ £ অফ-সাইড 

তি ই)? 
8৪ নি 

১ িনিলএাি 

«এ গোলে শট করল। প্রাতপক্ষ গোল-রক্ষক পস' বলাঁট 'ফাঁরয়ে দল, ণব' বল পাবার প 
পা ফসকে মাওয়ায় এফ'-কে পাস করল, 'এফ” গোল করল। 'এফ' অফৃ-সাইড হবে। কাব 
“এফ, পণবার সামনে ছিল এবং শীব' বল খেলার মুহূর্তে “এফ” এবং প্রাতপক্ষের গোল লাইনে 

মধ্যে ২ জন বিপক্ষ খেলোয়াড় ছিল না। 

ডায়গ্রাম_৭ 2 অফ্-সাইড নয় 

“ঞ গোলে শট করল। বিপক্ষ গোলরক্ষক ণস' বলাট ফিরিয়ে দিল, ণব' বল পেয়ে গোল করল 
শব" বলের সামনে ছিল এবং যখন «“এ' বল খেলে ণব্র সামনে ২ জন প্রাতপক্ষ খেলোয়াড় ছিল না 
কিন্তূ ণব' অফৃ-সাইড হবে না। কারণ প্রাতপক্ষ খেলোয়াড় ণস” বল খেলার পর বলাঁট পব” 

কাছে এসেছে। 

ডায়গ্রাম_৮ ঃ অফৃ-সাইড 

০০৪" ০06 

গোলপোস্ট বা ক্রসবার থেকে বল ফিরে আসা 

*এ, গোলে শট করলে বলটি গোলপোষ্টে লেগে ফিরে এল। পণ বল পেয়ে গোল করল। এ 

অফৃ-সাইভ হবে। কারণ ণৰ' নিজের খেলোয়াড় “এর কাছ থেকেই বল পেয়েছে এবং 'এ' যখ' 

রর চিত ভি হুর হি সিন নি ২ নিলি 
না। 



১৯ নম্বর আইন-_অফ-সাইড ৬৩ 

রয়গ্রাম_-৯ £ অফৃ-সাইড 
ভাতিজা 

১£১--936 69 ৪ | 

গোলপোস্ট বা ক্রসবার থেকে বল ফিরে আসা 

এ গোলে শট করলে বলটি ক্লসবারে লেগে ফিরে এল । “এ” ১ নম্বর জাম্গা থেকে ২ নম্বর 
ন্লায়গায় গিয়ে বল পেল এবং অন্াঁদক থেকে দৌড়ে আগা খেলোয়াড় ণৰ্-কে পাস করল। 
[ব' অফৃ-সাইড হবে। কারণ পব নিজ খেলোয়াড় 'এর কাছ থেকে বল পেয়েছে এবং যখন «এ, 
বল পাস করেছে তখন ধব' বলের আগে ছিল এবং তার সামনে প্রাতপপক্ষেব ই জন খেলোম্নাড় 
[ছল না। যাঁদ 'এ' ধব-কে বল পাস না করে নিজে গোল করত, তবে গোল হত, অফৃ-সাইড 

হত না। 

ডায়গ্রাম--১০ £ অফৃ-সাইড নয় 

বল প্রতিপক্ষের স্পর্শের পর 

'এ গোলে শট করল। প্রাতপক্ষ খেলোয়াড় ণড' ১ নম্বর জায়গা থেকে ২ নম্বর জায়গায় এসে 
বল খেলতে চেস্টা করল, কিন্তু বল তার পায়ে লেগে ণব'র কাছে যেতেই শব” গোল করল। এব, 
অফৃ-সাইড হবে না। কারণ, যাঁদও ণঁব* বলের সামনে ছিল এবং ধৰ'র সামনে প্রাতপক্ষের 

২ জন খেলোয়াড় ছিল না, তব; প্রাতিপক্ষ খেলোয়াড় ণড' খেলার পর পব' বল পেয়েছে। 

ডায়গ্রাম_-১১ £ অফ-সাইড 

0০005 «0 
গ 
গোল-ীকপারের বাধার সৃষ্টি 

এ” সরাসার শট করে গোল করল। যেহেতু ণব' প্রতিপক্ষ গোল-কিপারের সামনে থেকে তার 
খেলার বাধার সন্টি করেছে সেহেতু অফ-সাইডের জন্য গোল নাকচ হবে। এই অবস্থায় ণব'র 

নিজের বল খেলা বা কোনভাবে প্রাতপক্ষের বাধা সৃষ্টি করা চলে না। 



৬৪ ১১ নম্বর আইন-_ অফ:-সাইড 

ডাক্গ্রাম-.১২ 2 অফৃ-সাইভ 

টি 
/ ৫9৮:--.. 

২৭6৪ 

০০ / ০ 
৪ 
গোল-কিপারের বাধার সৃষ্টি 

“এ গোলে শট করল। বলটি গোলে যাবার মূখে পব* ১ নম্বর জায়গা থেকে দৌড়ে ২ নম্বৰ 
জায়গায় গিয়ে প্রাতিপক্ষ গোলরক্ষক ণস'-কে যথাযথভাবে বল খেলতে বাধা দিল। ণব' অফ্- 
সাইড হবে। কারণ, ণব" বলের আগে ছিল এবং 'এ' শট করার মুহূর্তে ণব্র সামনে প্রতিপক্ষের 
২ জন থেলেচাড় ছিল না। এই অবপ্থাম্স শব'র বল খেলা বা প্রাতপক্ষের বাধা সৃষ্টি কবা 

চলে না। 

ডায়গ্রাম-'১৩ £ অফ-সাইড 

7৮, 1698 
£ 01 

/২ 

গোলাঁকপার ছাড়া অপরের বাধা সৃষ্টি 

52554 ০৫ 

এ গোলে শট করল। পণব' দৌড়ে গিয়ে বল প্রতিপক্ষ 'ই"-র খেলার ঘাধার সৃষ্টি করল। ণব' 
অফৃ-সাইড হবে। কারণ, ণব' এর সামনে আছে এবং "এ" বল খেলার সময় ণব' এবং প্রাতিপক্ষেব 
গোল-লাইনের মধ্যে প্রতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় নেই। এই অবস্থায় ণৰ, নিজে বল খেলতে 

ৰা প্রাতপক্ষের বাধা সৃন্টি করতে পারে না। 

ডায়গ্রাম-১৪ £ অফ.-সাইড 

2০225255558 
০00৮. টি ভি... ৮ ই 

/ ৪০১, ০৫ 

২৯২৪ ০১৪ 
কর্নার-ককের পরে 

এর কর্নার-একিক ণব্র কাছে যেতেই ণব' গোলে শট করল। “এফ'-এর পা হয়ে বল গেলে 
সে এফ” অফ্-সাইড হবে। কারণ কর্নার-ীকক হবার পর 'এফ"-এর নজ দলের খেলোয়াড় 

বল খেলছে এবং ধখন শব বল খেলেছে, তখন 'এফ” বলের সানে ছিল এবং 
গোল-লাইন ও 'এফ'-ঞএর জবস্থানের মধ্যে প্রাতপক্ষের ২ জন থেলোয়াড় ছিল না। 



১১ নম্বর আইন-অফ-সাইড ৬৫ 

ঞ-------২---- -€9৪ ০6 

কর্নার-ীককের পরে 

“এর কর্নারকক পবা কাছে যেতেই ধব গোল করল। ণব, এবং প্রাতপক্ষের গোল-লাইনের 
মধ্যে বিপক্ষের মান্র ১জন খেলোয়াড় আছে। কিল্ভু ণব' অফৃ-সাইড হবে না। কারণ, কর্ণার- 

ছিক থেকে বল পেলে কোন খেলোয়াড় অফ্-সাইড হতে পারে না। 

ডায়গ্রাম-১৬ £ অফ-সাইড নয় 

নদ ০0 
6১/ টিং 

ক ৪ 

৯09 ০ 
কর্নার-কিকের পরে 

'এ' কর্নারশীকক কবল। বল প্রাতপক্ষ খেলোয়াড পঁড'র গায়ে বা মাথায় লেগে ণব'ব কাছে 
গেলে ণৰ' গোল করল । ণব' অফ্-সাইড হবে না, কারণ বল ণৰ' পেয়েছে প্রাতপক্ষের কাছ থেকে । 

ঢায়গ্রাম_১৭ £ অফৃ-সাইড 

১-----.... ৮09 ১ 

টাচ-লাইন থেকে গ্রো-ইনের পরে 

এ' ধশৰ'র কাছে বল প্রো করে টাচ-লাইন থেকে 'এ-২*এর অবস্থানে চলে গেল। ণব' তখন 
এ-২-এর অবম্ধানে 'এ-কে বল পাস করল। “এ অফ্-সাইড হবে। কারণ, "ঞ' বলের আগে 
ছল এবং যখন শব “একে ফরোয়ার্ড পাস করোছিল তখন 'এ' এবং প্রাতিপক্ষের গোল-লাইনের 

মধ্যে প্রাতপক্ষের ইজন খেলোয়াড় ছিল না। 

৫ 



টাচ-লাইন থেকে গ্রো-ইনের পরে 

“এ, পব'-র কাছে বল গ্রো করল। ণী+ গোল করল। পণব' অফৃ-্সাইড হবে না। কারণ, যাঁদও 
ণৰ' বলের আগে 'ছিল এবং শব, ও প্রাতিপক্ষের গোল-লাইনের মধ্যে প্রাতিপক্ষের ২ জন খেলোয়াড় 

[ছল না, তবু প্রো-ইন থেকে বল পেলে কোন খেলোয়াড় অফৃ-সাইড হতে পারে না। 

ডায়গ্রাম__-১৯ ? অফ্-সাইভ ডায়গ্রাম_-২০ $ অফ-সাইড নয় 

মাঠের অপরার্ধে অফ্-সাইডে থেকে নিজের নিজেন্ন অর্ধ থেকে অপরের অর্ধে দৌড়ে গিয়ে 
ভে ফিরে এসে কোন খেলোল্াড় অন্-দাইড বল ধরলে কোন খেলোয়াড় অফ্-সাইড হতে 

হতে পারে না। পারে না। 

£ প্রীতপক্ষের অর্ধে অফ্-সাইডে ছিল। 'এর এ" নিজের ভর্ধে [ছিল। যাঁদও তাঁর সামনে 

(নিজ দলের খেলোয়াড় ণূৰ্' একটি বল পাদ প্রাতপক্ষের দু'জন খেলোয়াড় নেই, তব; বৰ, 

করবার পর "এ নিজের অর্ধে ফিরে এসে বল বল পান করবার পর “এ, প্রাতপক্ষের অর্ধে 

ধরল। এখানে 'ঞ অফ্-সাইড হবে। খিয়ে বল ধরলে অফ্ৃ-গাইড হবে না। 



১১ নম্বর আইন- অফ্-সাইড ৬৭ 

ডায়গ্রাম__২১ £ অফ্-সাইড নয় 

০ 

[নিজ খেলোয়াড়ের সম-লাইনে অফৃ-সাইড নয় 

আরুমণ দলের ১ নম্বর খেলোয়াড় সব বাধা কাটিয়ে বল নিয়ে ছ,টে চলেছে, তার সগ্গো সঙ্গে 
সম-লাইনে থেকে ছনটছে আক্রমণ দলের ২ নম্বর খেলোয়াড়, সামনে 'কিন্ছু প্রাতপক্ষের ট্ঠেল- 
গার ছাড়া চ্বিতীয় খেলোয়াড় নেই, তব; ২ নম্বর খেলোয়াড় অফূ-সাইড হবে না। কারণ, ২ 
নম্বব নিজ খেলোয়াড়ের সম-লাইনে আছে, যে খেলোয়াড় অফু-সাইডে নেই। ২ নম্বর খেলোয়াড় 

বলের সম-লাইনে থাকলেও অফ্-সাইড হত না। 



৬৮ ১১ নম্বর আইন- অফ--সাইড 

ডায়গ্রাম-২২ ? অঞ-সাইভ 

না চিএ 

শ্রাতিপক্ষ খেলোয়াড়ের সঙ্গে সম-লাইনে অফ--সাইড 

চু 

১ নম্বর খেলোয়াড়ের সোদা মাথা) সম-লাইনে আছে প্রাতিপক্ষের ২ নম্বর কোলো মাথা) 
খেলোম্াড়। এই অবস্থায় ২ নম্বর নিজ খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল পেলেই অফৃ-সাইড হবে। 



১১ নম্বর আইন_ অফ.-সাইড ৬॥ 

ডায়গ্রাম-২৩ £ অফ্-সাইড এবং অফ্-সাইড নয় 

নারবব শর 

এখানে (4) এবং (বি) দূ ডায়গ্রাম আছে। (এ) ডায়গ্রামে ১ ন্বর খেলোয়াড় কর্নাব-চ্্ষক 
করবার পর ২ নম্বর খেলোয়াড় ৩ নম্বরকে বল দেবাৰ পর ৩ নম্বর গোল কবেছে। ৩ নম্বর 
অফ্-সাইড হবে। কারণ, ও নম্বর কর্নার-কিক থেকে বল পায়নি, পেয়েছে ২ নম্বরেব কাছ 

থেকে এবং ধধন ২ নম্বর বল পাস করে তখন ৩ নম্বর অফ্-সাইডে ছিল। 

(বি) ডায়গ্রামে ১ নম্বরের কর্ণর-ীকিক থেকে সরাসার বল পেয়ে ২ নম্বর গোল করেছে। সুতরাং 
অফৃ-সাইড হবে লা। 



&০ ১১ নম্বর আইন-_অফ্-সাইড 

ডায়গ্রাম_-২৪ £ অফ্-সাইড কি অফ্-সাইড নয় 

4৬১১০ 17০৮, 

অফ্-সাইড কি অফ্-সাইড নয় 

এখানেও দপট ঘটনা দেখানো হয়েছে। প্রথম ক্ষেত্রে ১ নম্বৰ লব বাধা কাটিয়ে এীগয়ে গিয়ে 
গোলে শট করবার পর গোল-পোল্টে লেগে বল ফিবে এলে ২ নম্বর গোল করেছে। [দ্বিতীয় 
ক্ষেত্রে একইভাবে ১ নম্বরের শট বিপক্ষ গোল-কগারের কাছ থেকে ফিরে আসবার পর ২ 
নম্বর গোল করেছে। প্রশ্ন : গোল অফৃ-সাইডের জন্য নাকচ হবে, কি হবে না? গোলদাতা 
২ নম্বর, ১ নম্ববেব বল মারার সময় কখনই অফ্-সাইডে ছল না, কিন্তু ১ নম্বব খেলোঘাড় 
২ নম্বরের আগে থেকে গোল হবার আগে খেলায় অংশ নিয়েছে ?কনা, কিংবা প্রাতপক্ষ গোল- 
কিপারের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কৰেছে কিনা, সেটা রেফারীর বিচার-ববেচনার উপর নির্ভর করে। 



১১ নম্বর আইন-অফ-সাইড ৭১ 

ডায়গ্রাম-২৫ £ অফ-দাইভ নমল 

ঘ্রোনইনের পর 

এই ডায়গ্রামেও দূশট ঘটনা । ৫4) ১ নম্বর খেলোয়াড়ের গ্রো-ইনের পর ২ নম্ৰর বল দিয়েছে 
৩ নম্বরকে, ৩ নম্বর গোল কবেছে। াব) ১ নম্ববের ঘ্রোইনের পর ২ নম্বর বল পেয়ে গোল 
কবেছে। কোন ক্ষেত্রেই অফৃ-সাইভ নয়। কারণ, প্রো-ইন থেকে সরাসাঁব বল পেলে অফৃ-সাইভ 
হয় না। যাঁদ প্রথম ক্ষেত্রে অর্থাৎ ৫এ) চিত্রে ৩ নম্বৰ খেলোম্নাড় ই নম্বন্নের আগে থেকে ২ 

নম্বরের কাছ থেকে বল পেয়ে গোল করত তবে অফৃ-সাইড হত। 



৬২ নম্বর আইন-_-ফাউল ও অসদাচরণ 

॥মূল আইন॥ 

যে খেলোয়াড় ইচ্ছে করে নীচেয় লেখা ১৯ট অপরাধের যে কোন একটি অপরাধ 
করবেন তিনি ভিরেই ফ্রি-কিক দ্বারা দাণ্ডত হবেন এবং যে জায়গায় অপরাধ করা 
হবে সেই জায়গা থেকে প্রাতিপক্ষ দল কিক করবেন। ৯টি অপরাধ হচ্ছে £_ 

(এ) প্রাতপক্ষের খেলোয়াড়কে লাঁথ মারা বা লাথি মারার চেস্টা করা: 
(বি) প্রাতপক্ষের খেলোয়াড়কে লেংাগ মারা, অথাৎ পা বাঁধয়ে তাকে ফেলে 

দেওয়া কিংবা ফেলে দেবার চেষ্টা করা বা তার সামনে অথবা পেছন 1দকে 
ঝুকে গাড়ে তাকে ফেলে দেওয়া বা ফেলে দেবার চেস্টা করা; 

(সি) প্রাতিপক্ষের খেলোয়াড়ের প্রাতি লাফিয়ে পড়া; 
(ডি) মারাত্মক কিংবা বিপজ্জনকভাবে প্রাতিপক্ষেব খেলোয়াড়কে চার্জ করা, 
(ই) প্রতিপক্ষের খেলোয়াড় বাধা সাঁন্ট না করা সত্তেও পেছন দিক থেকে 

তাকে চার্জ করা; 
(এফ) প্রাতপক্ষের খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা; 
(ঁজ) প্রাতিপক্ষেব খেলোয়াড়কে হাত বা বাহুর যে কোন অংশ দিয়ে ধরে 

রাখা; 
(এইচ) প্রাতপক্ষের খেলোয়াড়কে হাত বা বাহুর যে কোন অংশ দিয়ে ধাক্কা 

মারা; 
(আই) হাত দিয়ে বল খেলা, অর্থাৎ হাত বা বাহ; দিয়ে বল বয়ে "নয়ে 

যাওয়া, বলে আঘাত করা কিংবা বল চালনা করা (গোল-কিপার তার 
নিজেব পেনাল্টি সীমার মধ্যে থাকা সময়ে এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়)। 

যাঁদ রক্ষণকাবী দলের কোন খেলোয়াড় পেনাল্ট-এারয়ার মধ্যে ইচ্ছে করে এই 
১ট অপরাধের কোন একাঁট অপরাধ করেন তবে তানি পেনাল্টি কিক দ্বারা 
দণ্ডিত হবেন। 

বলে খেলা চলার সময় (বল ইঙ্গু গ্লে) পেনাল্ট-এরয়ার মধ্যে অপরাধ করা 
হলে বলের অবস্থান মাঠের যেখানেই থাক না কেন, পেনাল্টি কিকের নিদেশ 
দেওয়া যায়। 

কোন খেলোয়াড় নঁচেয় লেখা পাঁচটি অপরাধের যে কোন একাঁট অপরাধ 
করলে ইন্-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের দ্বারা দণ্ডিত হবেন এবং যে জায়গায় আইনভঙ্গ হবে, 
শাবপক্ষ দল সেই জায়গা থেকে কক করবেন। পাঁচাট অপরাধ হচ্ছেঃ 

(১) এমনভাবে খেলা যা রেফারীর মতে বিপজ্জনক, যেমন, গোল-কিপার 
বল হাতে ধরে থাকা সময়ে সেই বলে কিক করার চেস্টা করা; 

(২) বল খেলার মত দূরত্ব না থাকা সময়ে যখন 'নাশ্চিতভাবেই সং্লষ্ট 
খেলোয়াড় বল খেলার চেম্টা করেন না সেই সময়ে আইনসম্মত চার্জ 
করা অথণৎ কধি 'দিয়ে চার্জ করা; 



১২ নম্বর আইন- ফাউল ও অসদাচরণ 2৩ 

বৈধ চাজ ফেয়ার চাজণ) 

শ্বাৰ চাজ” বা ন্যায়সঙ্গত কায়িক সঙ্ঘর্ধ। 
খেলার মত দূরত্বে থাকলে এ ধরনের 

চার্জ আইন-সম্মত 

বৈধ চার্জ কিন্তু বল দূরে 

সঙ্গত চার্জ কিচ্ভু বল খেলার মত দরদ্বে 
২ বেশ দূরে আছে। বল খেলার নাগালে 
থাকলে এ ধরনের চা ইন-িরেন্ 

ক্র.ককের আওতান্ন পড়ে 

অবৈধ চার্জ (আনফেয়ার চাজ) 

কনূই বা হাত দঘে এভাবে ধান্ধা মাবা আইন- 
বিবদ্ধ_শাচ্তি : ডিরেক্ট ফ্রি-কিক 

বৈধ চার্জ কিন্তু গোলাঁকপার বল ধরেনাঁন 

ফেয়ার চার্জ, কিন্তু গোলকিপার 'নিজ এীবয়ার 
মধ্যে এখনো বল ধরেনান। গোলকিপার বল না 
ধরা পর্যন্ত তাকে গোল-এরয়ার মধ্যে এভাবে 
ফেয়ার চার্জ করলেও শাস্তি : ইন-ডিরেক্ 



৭8 ১২ নম্বর আইম_ ফাউল ও অসদাচরণ 

(৩) যখন বল খেলছেন না অথচ ইচ্ছে করে প্রাতপক্ষের বাধা সৃন্টি করছেন, 
অর্থাৎ বল এবং প্রাতপক্ষ খেলোয়াড়ের মধ্য দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছেন বা 
শরীরটাকে এমনভাবে এগিয়ে দিচ্ছেন যাতে প্রাতিপক্ষের বাধার সৃষ্টি হয়; 

(৪) যাঁদ গোল-কিপার 
(এ) হাত 'দিয়ে বল ধরে না থাকেন; 
(বি) প্রাতপক্ষের বাধা সৃষ্টি না করেন; 

(স) গোল-এরিয়ার বাইরে চলে না যান;_তখন গোল-িপারকে চা করা; 
(&) গোল-কিপার 'হসাবে খেলবার সময় বল বয়ে নিয়ে যাওয়া; অর্থাৎ, 

হাত দিয়ে বল ধরে থাকা অবস্থায় মাটিতে ড্রপ না দিয়ে ৪ পায়ের বেশী 
এগিয়ে যাওয়া; 

যে কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করা হবে যাঁদ£_ 
(জে) তান খেলা আরম্ভ হবার পর, খেলা চলার সময়ে প্রথমে রেফারীর 

কান্ধ থেকে মাঠে প্রবেশের সমর্থনসূচক সংকেত না পেয়ে মাঠে প্রবেশ 
বা পুনঃপ্রবেশ করেন (এই উপধারা ৪ নম্বর আইনের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়- 
দের সাজসরঞগ্জামের ভ্ুটি-বিচ্যাতির ব্যাপার ] প্রযোজ্য হবে না) 

সতর্ক করবার জন্য যাঁদ খেলা থামানো হয় তবে রেফারী নিয়মভগ্গের 
জায়গায় বল ড্রপ দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন। কিন্তু খেলোয়াড় এর চেয়েও 

গুরু ধরনের অপরাধ করেন তবে সেই আইন লঙ্ঘনের ধারা অনুযায়ী দণ্ডিত 
হবেন। 

(কে) তিনি বারবার খেলার নিয়মভগ্গ করেন); 
(এল) "তানি কথায় বা কাজে রেফারাীব সিদ্ধান্তে অমত প্রকাশ করেন; 
(এম) 1তাঁন অভদ্র আচরণের জন্য দোষী হন; 

শেষের তিনটি অপরাধের যেকোন একটি অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে সতর্ক 
করা ছাড়াও অপরাধের জায়গা থেকে বিপক্ষ দলকে ইনাঁডরেই্ 'ক্রিিকক করতে 
দেওয়া হবে। 

যেকোন খেলোয়াড়কে খেলার মাঠ থেকে বাইরে বের করে দেওয়া হবে £- 
(এন) যাঁদ তান মারাত্মক ধরনের আচরণের জন্য দোষী হন, অর্থাৎ অশ্লীল 

বা গালাগালিযুস্ত ভাষা ব্যবহার করেন, কিংবা রেফারীর মতে 'বিপজ্জনব 
বে-আইনী খেলার দোষে দোষী হন। 

(ও) যাঁদ তান একবার সতাকত হবার পরও আবার অসদাচরণ করেন; 
খেলা সম্পকাঁয় আইনের কোনরকম ব্যতিক্রম না করা সত্তেও কোন অপরাধে; 

জন্য যাঁদ কোন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেবার প্রয়োজনে খেলা বল 
করা হয় তবে ইন-ীভরেই ফ্রি-কিক 'দয়ে খেলা আবার আরম্ভ হবে এবং যেখাতে 
অপরাধ ঘটেছে সেখান থেকে বিপক্ষ দল ইন-ডিরেহই 'ফর-কিক করবে। 
॥ আন্তর্জাতিক সঞ্ঘের সিদ্ধান্ত॥ 

(১) যাঁদ গোলাঁকপার আব্রমণকারণ প্রাতপক্ষের খেলোয়াড়ের মুখের উপ 
খুব জোরে বল ছংড়ে দেন তবে রেফারী অপরাধন খেলোয়াড়কে সতর্ক কে 
দেবেন এবং ইন-ডরেন্ ফ্র-ককের 'নর্দেশ দেবেন। কিন্তু বল ধরে থাকা অবস্থা 
গোলাকপার যাঁদ বল "দিয়ে প্রাতপক্ষকে ধাক্কা মারেন, তবে পেনাল্ট এয়ার মে 
ইচ্ছাকৃত ফাউলের জন্য রেফার পেনাল্ট কিকের নির্দেশ দেবেন। 



১২ নম্বর আইন ফাউল ও অসদাচরণ 2৫ 

আলী 

চি 

গাল-এরিমায় গোলকিপারের হাঠে বল চার্জ করা চলে 

কিপারের দখলে বল, স্তরাং এক্ষেত্রে খেলোয়াড় যখন ইচ্ছে করে প্রাতপক্ষের দিকে 
ফেয়ার চাজ আইনসম্মত পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়য়ে খেলায় বাধার সৃষ্টি 

কবেন তখন পেছন 'দক থেকেও চাজ করা 
যায়, তবে চার্জ অবশ্যই ন্যায়সঙ্গত হওয়া চাই 

ও হস্প১ ই 
স্ব ২৬ স ৯২২২২, 

তি জজ এ ২ ২ ২) 

৯৯১ ৬১ ্ শি 
১১ ২২২২১১৬ রঃ সন 

২ ২২৯২২২২২১৯২৬ ক্ষ, টি ২১২২২২ 
পাত নব জজ সা অথ ই ২ চু সহ 

(5৪০০০০০৬০০০ রি ৫5 

খন নাগালের মধ্যে ফেয়ার চার্জ বৈধ বিপজ্জনক খেলা 

খেলার নাগালের মধ্যে, এক্ষেত্রে ফেয়ার প্রাতপক্ষ ছেড করবার পময় সেই বল কিক 
- করার ন্যান়্সত্গত অধিকার আছে করবার চেম্টা করা [বপল্জনক খেলার আওতাম্ম 



৭৬ ১২ নম্বর আইন-_ফাউল ও অসদাচরণ 

(২) প্রাতপক্ষের কোন খেলোয়াড় বল কেড়ে নেবে বা খেলবে এমন প্রচেষ্টা; 
মুহূর্তে যদি কোন খেলোয়াড় প্রতিপক্ষের দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ান, তবে তাবে 
চার্জ করা যেতে পারে, কিন্তু চার্জ যেন মারাত্মক ধরনের না হয়। 

(৩) গোল-এরিয়ার মধ্যে বিপক্ষ গোল-িপারের হাতে বল না থাকা সময়ে 
আব্রমণকারী দলের কোন খেলোয়াড়ের সঙ্গে গোল-কিপারের কায়িক সঙ্ঘষ 
ঘটলে, রেফারাঁ খেলোয়াড়ের উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ বিচারক হিসাবে খেলা থামাবে: 
এবং ইন-ীডিরেকন্ ফ্রি-কিকের নিদেশ দেবেন, যাঁদ তানি আক্রমণকারী খেলোয়াড়ে 
চার্জ ইচ্ছাকৃত বলে মনে করেন। 

(8) যাঁদ কোন খেলোয়াড় বল হেড করবার উদ্দেশ্যে তাঁর সামনে অবস্থান 
কারী নিজ দলের খেলোয়াড়ের কাঁধে ভর 'দিয়ে উষ্চু হন এবং এই উপায়ে বল হো' 
করেন, তবে রেফারাঁ খেলা থামাবেন, অভদ্র আচরণের জন্য খেলোয়াড়কে সতব 
করবেন এবং বিপক্ষ দলের পক্ষে ইন-ডিরেন্ট 'ফ্র-কিকের নির্দেশ দেবেন। 

(৫) «খেলা আরম্ভের পর খেলায় যোগদান বা পুনরায় যোগদানের ক্ষে 
রেফারীর “সম্মৃতিসচক সঙ্কেত' পাওয়া সম্পর্কে খেলোয়াড়ের যে করণীয় আ্ 
সেই করণীয় অর্থের অবশ্যই এই ব্যাখ্যা হবে : "খেলোয়াড় টাচ-লাইন থে 
রেফারীর দৃম্টি আকর্ষণ করবেন।' রেফারী 'নার্দন্ট ভাবভঙ্গণীর দ্বারা এমনভা 
সঙ্কেত জানাবেন যাতে খেলোয়াড় বুঝতে পারেন যে. তিনি খেলার মাঠের ম. 
প্রবেশ করতে পারেন। কিন্তু রেফারাঁ কোন সময়ে যোগদানের সম্মাতিসৃচক সঞ্ষে 
জানাবেন সেটা সম্পূর্ণভাবে রেফারশর 'বিচার-বিবেচনার উপর নিভ'র করে। 

(৬) ১২ নম্বর আইনের (জে) ধারা লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়কে সতর্ক কর 
জন্য খেলা থামানো হলে, যেখানে আইন লঙ্ঘন করা হয়েছে রেফাবী অবশ 
সেখানে বল 'ড্রপ' দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন-খেলা থামানোর সময় হ 
যেখানে ছিল সেখানে 'ড্রপ' দেবেন না। খেলোয়াড়কে সতক" করার জন্য খে 
থামাতেই হবে-১২ নম্বব আইনেব ভাষায় এবং উদ্দেশ্যে রেফারীর কত'ব্য সম্প্ 
এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই; বেফারী সব সময়ই 'আযাডভান্টেজের' ঠিবধান প্রষে 
করতে পারেন। 

(৭) বল ধবে থাকা অবস্থায় যাঁদ কোন গোল-কিপার ৪ পা এাঁগয়ে বল 
হাত থেকে সম্পূর্ণভাবে মুন্ত না করে মাঁটতে বল ঠেকিয়ে আবার এক পা 
দুই পা এঁগয়ে যান তবে তান এই আইনেব লঙ্ঘন করবেন এবং ইন-ড 
ফি- কিকের,দ্বারা দণ্ডিত হবেন। 

(৮) প্রাতপক্ষকে বল না খেলতে দেবার চেষ্টায় কোন খেলোয়াড় যাঁদ নি 
বল স্পর্শ না করেও বল্বের কাছাকাছি এসে বলাঁটকে 'ানজের আয়ত্তে আট 
রাখেন, তা হলে তিনি বাধা সন্টির কারণ হয়েও ১২ নম্বর আইনের ৩ ন" 
ধারা লঙ্ঘন করবেন না। কারণ, বল তাঁর নাগালের মধ্যে থাকায় তানি আ 
বলের আধকার পেয়েছেন এবং খেলার কৌশল 'হসাবেই বলকে জের আয় 
রেখেছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি সাঁত্য সত্যিই বল খেলছেন এবং আইন ল' 
করছেন না। এই ক্ষেত্রে তান বল খেলছেন বলে ধরে নিয়ে তাঁকে চার্জ 
যেতে পারে। 

(৯) প্রাতিপক্ষকে বাধা দেবার জন্য যাঁদ কোন খেলোয়াড় কাঁয়ক সংঘর্ষ 
করেও ইচ্ছে করে তার দুই বাহ: প্রসারিত করেন কিংবা বাহ? উপর-নীচ 



৭৭ 

ইচ্ছাকৃত হ্যান্ডবল হাযাণ্ডবল অপরাধে হাতের সশমা 

খলোয়াড় ইচ্ছে করে হ্যান্ডবল কৰলে শাস্তি কাঁধের নীচ থেকে আরম্ড কবে হাতের 
ডিরেন্ট 'ক্রি-কিক আঙ্গুল পর্যন্ত হ্যান্ডবল অপরাধের সামা 

২২২২২২৭২২১৯ ২৬৯২৬ ২৬২২ 
৯১ ৮১২ 

ন্ ই ২২২২ ২ 

আনিচ্ছাকৃত হ্যাপ্ডবল 

"হাতে বল লাগলে কোন অখরাধ নেই'। হ্যাশ্ডবল এবং সমদ্ত 'ডিরেই 'ফ্র-কিকের অপরাধের 
ই জি অপরাধ ইচ্ছাকৃত না হলে কোন শাক্তর 

ধান নেই। 



৭৮ ১২ নম্বর আইন- ফাউল ও অসদাচরণ 

করতে এঁদক ওঁদক পদক্ষেপ করেন এবং তার ফলে প্রাতপক্ষকে অপেক্ষা করতে 
হয় কিংবা গাঁতপথ পাঁরবর্তন করতে হয়,.তবে রেফার এঁ খেলোয়াড়কে অভ 
আচরণের জন্য সতর্ক করে ইন-ডিরেন্ট ফ্রি-কিকের নিদেশ দেবেন। 

(১০) যাঁদ রেফারী কোন ফ্রি-কিকের নিদেশ দেবার পর কোন খেলোয়া্ 
গালাগালি বা অশ্লীল ভাষায় তীব্রভাবে প্রাতিবাদ করেন এবং তার ফলে রেফার; 
দ্বারা মাঠ থেকে বাঁহম্কৃত হন তা হলে এঁ খেলোয়াড় মাঠ থেকে বের হয়ে ন 
যাওয়া পর্যন্ত 'ফ্রি-কক করা যাবে না। 

(১১) যাঁদ হাফ-টাইমের বিরাতির সময় কোন খেলোয়াড় প্রাতপক্ষকে আঘাং 
করেন কিংবা রেফারার প্রাতি অভদ্রোচিত ব্যবহার করেন, তা হলে তাঁকে খেলা: 
অংশ গ্রহণের আধকার থেকে বাত করা হবে এবং তার পাঁরবর্তে অন্য কো 
খেলোয়াড়ও খেলায় অংশ গ্রহণ করতে পারবেন না। 

(১২) যাঁদ প্রাতদ্বন্বী দলের দুইজন খেলোয়াড় খেলার মাঠের চার চৌহাদ্দিং 
বাইরে থাকেন এবং বল খেলার মধ্যে থাকা সময়ে একজন আর একজনকে ইচ্ছে 
করে লেধাঁগ মারেন কিংবা আঘাত করেন তবে রেফারপ খেলা থামাবেন এবং ১ 
নম্বর আইনের বিধান অনুযায়ী অপরাধী খেলোয়াড়কে সতর্ক করে দেবেন গিংব 
মাঠ থেকে (খেলা থেকে) বের করে দেবেন। এবং ৮ নম্বর আইন অনুযায়ী, বল 
যেখানে থাকা সময়ে খেলা থামানো হবে সেখানে রেফার 'ড্রপ' দিয়ে আবার 
খেলা আরম্ভ করবেন। 

(১৩) যাঁদ কোন গোল-কপার ইচ্ছে করে প্রয়োজনেব আতীারন্ত সময় বলে, 
উপর পড়ে থাকেন তা হলে 'তাঁন অভদ্র আচরণের দোষে দোষী হবেন এবং 

(এ) তাঁকে সতর্ক করে দয়ে প্রাতপক্ষের সপক্ষে ইন-ডিরেই্ ফ্রি-কিকে 
দিতে হবে। 

(বি) দোষের পুনরাবৃত্তি ঘটলে তাঁকে মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে। 

12েহশ্ প্রাতি উপদেশ ॥ 

এই আইনের প্রাতি ধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান সম্পূর্ণভাবে প্রয়োজন, কিন 
তার যথাযথ প্রয়োগ নিভভর করে, কোনো অপরাধ ইচ্ছাকৃত কিনা সেটা রেফারাঁ_ 
মুহূর্তের মধ্যে 'স্থর করার ক্ষমতার উপর। 

ণস* উপধারার প্রাতি (প্রাতিপক্ষের প্রতি লাফানো) বিশেষভাবে লক্ষ রাখবেন। 
প্রাতপক্ষের প্রাত লাফানোই ফাউল- বলের জন্য লাফানো ফাউল নয়৷ দৈবদনূর্ঘটনায় 
প্রতিপক্ষের প্রাত লাফানো হয়েছে, এমন কোনো ঘটনা হতে পারে না। 

“আই” উপধারার প্রাত (হ্যা্ডবল) লক্ষ রাখবেন যে, হাত বা বাহ্ দিয়ে বলে 
আঘাত না করলে বা বলটিকে চালিয়ে না নিয়ে গেলে ফাউল হয় না। ইচ্ছে করে 
বলে হাত লাগান নি, অথচ বল হাতে লেগে গেছে, এমন বহু ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা 
দাণ্ডত হন। 

বল খেলার নাগালের মধ্যে না থাকা সময়েও প্রাতপক্ষকে আইনসম্মতভাবে 
চদর্জ করা সম্ভব । যাঁদ আপাঁন মনে করেন এই চার্জে আইনের লঙ্ঘন হয়েছে তবে 
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১ ২৬১১১১৬১ 
২৯১২২২২ ২২২২ ২২২৭, ২ 

০৯ জীউ ১২২২ স্ট ৯১২৯ 

মী 

"০৮9৬৩ ৫৯ 0৬৫11 রি ॥ 

ইচ্ছাকৃত হ্যান্ডবল ঠেলে দেওয়। (প্যাসং) 

কৃত হ্যা্ডবলের শাস্তি : ডিরেক্ট ফ্রি-কিক পাশ থেকে পেছনে ঠেলে দেওয়া জপরাধ 
শাস্তি : ডিরেন্ 'ফ্রি-কক 

০০১০০১০১১১০ 
১ ২ ৯ ৯১৯) ২৬1৮৭, রর ২ ৯২২ ৃ রা. টা 

ধাক্কা দেওয়া (প্যাঁদং) ধরে রাখা হোল্ডিং) 

পুন থেকে ধান্কা দেওয়া আরও বড় অপরাধ খেলোয়াড়ের জামা, গ্যাণ্ট, শরীরের অংশ বা 
শাস্তি : িরেই ফ্রিশিকক অন্য কিছ; ধরে রাখার শাচ্ত : ডিরেন্ 
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এটা ২ নম্বর উপধারার বিচ্যুতি এবং পেনাল্টি সীমানার মধ্যেই হোক কিংবা 
বাইরেই হোক_ অপরাধী খেলোয়াড় ইন-ডিরেন্র, ফ্রি-কিকের দ্বারা দণ্ডিত হবেন। 

যাঁদ গোলকিপার প্রতিপক্ষের অবরোধ সৃন্ট করেন তবে গোলকিপারকে চাজ 
করা যেতে পারে- এমনকি গোলকিপার যখন নিজের গোল-এরয়ার মধ্যে থাকেন 
তখনও | দেখবেন, গোলকিপারকে যেন অন্যায়ভাবে চার্জ করা না হয়। কারণ, তাঁর 
মনোযোগ যখন গোলের দিকে ধাবমান বলের প্রাত থাকে তখন তাঁর নিজেকে রক্ষা 
করবার সুযোগ থাকে খুবই কম। 

রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় যখন পেনাল্ট-এীরয়ার মধ্যে নীচেয় লেখা ১ট 
অপরাধ ইচ্ছে করে করেন, কেবল তখনই পেনান্টি-কিকের নিদেশি দেওয়া যায়। 

(এ) প্রাতপক্ষকে লাথ যাবা বা লাঁথ মারার চেষ্টা করা। 
€বি) প্রতিপক্ষকে ল/ং মারা। 
(সি) প্রাতিপক্ষের প্রাত লাফানো। 
(ডি) ০৬ বা সাংঘাতিকভাবে প্রাতিপক্ষকে চার্জ করা। 
(ই) প্রাতপক্ষ অবরোধ সৃন্টি না করা সত্তেও প্রতিপক্ষকে পেছন দিক থেকে 

চার্জ করা। 
(এফ) প্রাতিপক্ষকে আঘাত করা বা আঘাত করার চেষ্টা করা। 
(জ) প্রাতপক্ষকে ধরে রাখা । 
(এইচ) প্রাতিপক্ষকে ধাক্কা দেওয়া । 
(আই) হ্যান্ডবল করা। 

যেকোন দলের খেলোয়াড়। এই ৯টি অপরাধের যেকোন একটি অপরাধ 
পেনাল্টি-এরয়ার বাইরে করলে কিংবা আক্রমণকারী দলের খেলোয়াড় প্রাতপক্ষেব 
পেনাল্ট-এঁরয়ার মধ্যে করলে 'িরেই্ 'ফ্রাকক দতে হবে। 

আপনার দেওয়া সদ্ধান্তের উপর প্রশ্ন করবার জন্য বা সিদ্ধান্ত পাঁরবর্তন 
করবার জন্য খেলোয়াড়দের আপনার চারপাশে জমা হয়ে ভিড় করতে দেবেন না। 

যাঁদও গোলকিপারের আধিকারে বল থাকা সময়ে, অর্থাৎ বল ধরে থাকা 
সময়ে তাঁকে চার্জ করার আঁধকার আছে, তবু এই অবস্থায় সেই খেলোয়াড়ের 
(যান চার্জ করছেন) বল কিক করা বা কিক করার চেষ্টা করার অনুমোদন নেই। 
এখানে পায়ের ব্যবহার বিপজ্জনক খেলা বলে গণ্য হবে এবং যথাযথভাবে আইন 
প্রয়োগ করতে হবে, অর্থাৎ অপরাধণ খেলোয়াড়ের বিরুদ্ধে ইনৃ-ডরেই্ ফ্রি-কিকের 
নদেশ দিতে হবে। 

কোন খেলোয়াড়কে মাঠে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশের সংকেত দেবার জন্য বল 
খেলার বাইরে না যাওয়া পর্্তি অপেক্ষা করার কিংবা খেলা থামাবার প্রয়োজন 
হয় না। 

॥ সম্পাদকদের প্রতি উপদেশ ॥ 

যে কোন খেলোয়াড়ের অসদাচরণের ঘটনা ক্লাবের কার্ধকরা সামাতির গোচরে 
আনবেন। যাঁদ কোন পেশাদার খেলোয়াড় বারবার অপরাধ করেন, তিনি ফুটবল 

২৯ নম্বর আইনে আঁভযুত্ত হবেন কিংবা অন্য ব্যাপারে সভ্যপদ 
থেকে অপসারিত হবেন। 
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০৯৬১৯, 

সব 

অনিচ্ছাকৃত ল্যাং আন-ইণ্টেনশনাল দদ্রীপং) 
একজন খেলোয়াড় পা বাঁড়য়ে বল খেলছেন 
মেই বাড়ানো পায়ে বেধে আব একজন 
খেলোয়াড় পড়ে যাচ্ছেন; এটা আঁনচ্ছাকৃত 

₹; স্তরাং কোন অপবাধ নয় 
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জা্যাং খাবার ভান 

গায়ে পা লাগোন, অথচ পেনাল্টি বা ্ রি-কিক 
আদায়ের উদ্দেশ্যে খেলোম্নাড় ল্যাং খেয়ে পড়ে 
মাবার ভান করেছেন। এই ধরনের অসং 
উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রেফারণকে সতক: থাকতে হয় 

ঙ 

টি ২৬২২৬ ২৬ 

চে 
চর 

২২২২২২২২২২২ 
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ইচ্ছাকৃত ল্যং (ইন্টেনশনাল গ্রীপং) 

একজন খেলোম্নাড় বল খেলছেন বা খেলবার 
চেণ্টা করছেন সেই সময় আর একজন ড়ার 
পায়ে পা বাঁধয়ে ফেলে 'দিচ্ছেন। এটা রেন্ট 

ফ্র-ককের অপরাধ 

২ 

তর] 
১০ এ সস 

অ ২১২৯২ সি 

বে ” 

০২৯২২২৯ ২২১১১৯১২২২৬ ৬৯৭ 
2০০৯০০৬১১৭ 

4 ০ ভরা 

লাফ জোম্পিং) 

বলের জন্য লাফ অপরাধ নয়। ি্তু বলের 
জন্য খেলোয়াড়দের কাঁধে ভর 'দয়ে লাফ 

অপরাধ; শাঞ্তি : ইন-ডিরেই্ 'ক্রি-কিক। আর 
প্রাতিপক্ষের প্রাত লাফ ডিরেউ 'ফ্র-কিকের 

জপরাধ 
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॥খেলোয়াড়দের প্রাত উপদেশ 

[বিশেষ প্রয়োজনীয় আইনগুলির মধ্যে এই আইনাঁট অন্যতম এবং এই আইনের 
সমস্ত ধারা-উপধারা যাঁদ আপাঁন না জানেন বা না বোঝেন, তবে এই 
লঙ্ঘন করতে আপাঁন বাধ্য । সব সময় চেম্টা করবেন, যাতে আপনাকে দণ্ড পেতে 
না হয়। এমন কি, সতর্কও না করতে হয়। খুবই স্বাভাবিক যে, একজন 
খেলোয়াড়কে সতর্ক করা হলে তাঁর পরবতরট অপরাধগ্লি আরও গুরুতর বলে 
বিবেচিত হয়। নীচের লেখা বিষয়গ্াল আপনাকে আইনের প্রকৃত মর্ম এবং 
আইনের ভাষার অর্থ অনুযায়ী কাজ করতে সাহায্য করবে। 

(এ) আপনাকে কেউ ফাউল করলে প্রাতশোধ নেবার জন্য তাঁকে আবার 
করবেন না। কারণ আপান নিজেই 'তখন দন্ড পেতে পারেন এবং যাঁদ 

আপনাকে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া হয়, তবে 'কছাদনের জন্য আপনি 
'সাসপেন্ড'ও হতে পারেন। 

(বি) দ্ননে রাখবেন, প্রতিপক্ষের প্রতি হঠাৎ লাফানো হয়ে গেছে-এমন কোন 
বিষয় থাকতে পারে না। 

(সি) হ্যান্ডবলের দাবি করবেন না। হ্যান্ডবলের ক্ষেত্রে রেফারীই তাঁর নিজের 
ত "সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। হ্যাপ্ডবলের দাবির অস্বাবধাও আছে। 

আপ্পান হ্যান্ডবলের দাবি করলেন, রেফারী মনে করলেন, অপরাধ আিচ্ছাকৃত, 
তা হলে আপনি নিজেকে এবং নিজের দলকে অস্মাবধায় ফেলবেন। 

(ডি) মেজাজ ঠাণ্ডা রাখবেন এবং আপনাকে কেউ চার্জ করলেও 'বিবান্তর 
ভাব দেখাবেন না। 

(ই) ন্যায়সঙ্গত চার্জে গাঁড়য়ে পড়া কিছ; অপমানজনক ব্যাপার নয়। এক 
পায়ে দাঁড়য়ে-থাকা অবস্থায় প্রাতপপক্ষ চার্জ করলে আপনার সরাসার মাটিতে 
লুটিয়ে পড়া সম্ভব । এই ঘটনা আপনাকে একটি মূল্যবান উপদেশ শিখতে সাহাধ্য 
করবে । বিপক্ষের সঙ্গে আপনার চার্জ বা সঙ্ঘর্য যেন ন্যায়সঙ্গত ও সদদ্দেশ্য- 
পূর্ণ হয়। এমন কি, প্রাতপক্ষ যাঁদ ইচ্ছে করেও প্রাতবন্ধকতা স্যঁন্ট করে, তবে 
তার আঘাত লাগতে পারে, এমনভাবে চার্জ করার আপনার আধকার নেই। 

(এফ) বিনা প্রশ্নে রেফারীর সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন । কথায় বা কাজে রেফারাীঁর 
সদ্ধান্তে অমত প্রকাশ অপরাধ । 

(জি) গ্রোলাকপার 'হসাবে খেলবার সময় মনে রাখবেন, আপাঁন গোল-এরয়া 
ছেড়ে গেলেই প্রাতিপক্ষের যে কেউ আপনাকে চা করতে পারেন। যাঁদ না আপাঁন 
বল ধরে থাকেন বা প্রাতপক্ষের প্রাতিবম্ধকতা সৃম্টি করেন, তবে আইনের বলে 
গোল-এবিয়ার মধ্যে আপাঁন সরাক্ষত। গোলকিপারের প্রাতি সবচেয়ে সুপরামর্শ 
হচ্ছে-তিনি যেন বল ধরার সঙ্গেই সঙ্গেই সে বল মস্ত করে দেন। 

(এইচ) মনে রাখবেন, গোলকিপার বল ধরে থাকা সময়ে কোন খেলোয়াড় 
সেই বল কিক করবার চেন্টা করতে পারেন না। রেফার এই প্রচেষ্টাকে বিপজ্জনক 
খেলা হিসাবে বিবেচনা করতে পারেন এবং ইন-ডিরেক্ট 'ফ্র-কিকের নিদেশ দিতে 
পারেন। 

(আই) আহত হওয়া ছাড়া, খেলা চলার সময় রেফারীর বিনা অনুমাততে 
কোন খেলোয়াড় খেলার মাঠ ত্যাগ করতে পারেন না। যদি কোন খেলোয়াড়কে 
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ইইউ - সি 

[ডি ৬ ১ । ০০ টি 

বিপজ্জনকভাবে খেলা 

প্রাতপক্ষের আয়ত্তে বল থাকা সময়ে জোড় 
পারে লেইন রর জো নিন 
খেনার আওতায় পড়ে; শাস্তি : ইন-ডিরেই 
ফ্ি-কিক। কিন্তু বল প্রাতরোধের চেষ্টা না 
বৰে এভাবে জোড় পায়ে প্রাতপক্ষের উপর 
লাঁফযে পড়া মারাত্ক ফাউল; শাস্তি : মাঠ 

থেকে বাছিন্কার এবং ডরেক্, ফ্রি-কিক 

) ২ সর্ট ২২ ২২২, 
০১১৩৬১২৬২২২ ২২২২. 

৯ ৮) রাহি 

রি 
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মাটিতে পড়ে গিয়ে বল প্রাতিরোধ স্লোইডং 
ট্যাকৃল) 

মাটিতে পড়ে গিয়ে বল প্রাতরোধের চেম্টা 
অপরাধ নয় যাঁদ বল খেলাই উদ্দেশ্য হয় এবং 
খেলোয়াড় বল প্রাতরোধেবই চেষ্টা করে 

৯২১২২৯২৪১1২) 
২ ৬৬ ২২৬ ২ * 

বু ৯ ১৪২২২)৬ 

খেলোয়াড় নিজ খেলোয়াড়কে বল পাস করে প্রাতপক্ষের পথ অবরোধ করে দাঁড়য়ে আছেন 
যাতে প্রাতপক্ষ তাঁর (যান পাস করেছেন) নিজের খেলোয়াড়ের কাছ থেকে বল কেড়ে নেবার 

বা খেলার সুযোগ না পান। এটা অপরাধ, শাস্তি : ইন্-ডিরেন্ট ফ্রি-কিক। 
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খেলার মাঠ ত্যাগ করতে হয় কিংবা খেলা আরম্ভের পর কোন খেলোয়াড় খেলায় 
যোগদান করতে চান, তবে রেফারার কাছ থেকে অবশ্যই সম্মাতসূচক সঙ্কেত পেয়ে 
তান সেই কাজ করবেন। 

মন্তব্য--ভাব্য- জ্ঞাতব্য 

ফুটবলের সবচেয়ে জটিল ও বিতকর্মলক ধারা নিয়ে ১২ নম্বর আইন, 
খেলোয়াড়দের ফাউল, অন্যায়, অযৌন্তক এবং অভদ্র আচরণ বাধ নিয়ে যার 
বিভিন্ন ধারা ও উপধারা । আগের আইনের সঙ্গে তুলনায় এই আইনকে আদালতণ 
ভাষায় বলা যেতে পারে, নন-কগ্রনিজেন্স অফেন্স থেকে কগনিজেন্স অফেল্সের 
মধ্যে, কিংবা সাভল আ্যান্ট থেকে পীনাল কোডে। অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী 
লঘু ও গুরু দণ্ডের ব্যবস্থা দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশের মত খেলা থেকে 'ির্বাসন 
দণ্ডের বিধান। মোটের উপর, প্রতিযোগিতার মর্যাদা খেলার সৌন্দর্য, খেলোয়াড়দের 
শালননতা, শিষ্টাচার এবং 'নয়মানূবর্তিতা বজায় রাখার উদ্দেশ্য নিয়েই এই আইন। 

১২ নম্বর আইন যেমন চাবন্রে বাচন্র, তেমন আকারে বড়। আবার প্রয়োগের 
ক্ষেত্রে ভুলচুকের সম্ভাবনা বেশশি। এই আইনের প্রাতাট ধারা সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান 
এবং প্রাতটি ধারা লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তীক্ষ্য বিচারব্াদ্ধ রেফারীদের সুনাম ও 
দুর্নামের সোপান। 

আইনের ভাষার মধ্যেই সব কিছুর সমাধান আছে, তবু কিছ: কিছ 'বিষয় 
আরও পাঁরজ্কার করে বলা দরকার। 

ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের অপরাধ-_মনে রাখতে হবে মাত্র ৯ট অপরাধের ক্ষেত্রে 
ভডিরেই্ ফ্রি-িকক (যে কিক থেকে সরাসার গোল হয়) দেওয়া যায় এবং প্রাত 
অপরাধে খেলোয়াড়ের ইচ্ছাকৃত অপরাধ সম্বন্ধে নিশ্চত হতে হয়। ১ট ঘটনার 
কিছ ব্যাখ্যা প্রয়োজন। ৯টি অপরাধ কি কি? না _ 

(১) হ্যান্ডবল করা; 
হাত বা (২) প্রাতপক্ষকে ধরে রাখা : 
বাহুর (৩) প্রাতপক্ষকে আঘাত করা বা আঘাতের চেষ্টা করা; 
ব্যবহার (৪) প্রাতিপক্ষকে ধাক্কা মারা: 

(৫) প্রাতপক্ষকে লেংঁগ মারা, অর্থাৎ পদস্থলিত করা; 

পায়ের (৬) প্রতিপক্ষকে লাথি মারা বা লাথি মারার চেম্টা করা: 
ব্যবহার (৭) প্রতিপক্ষের প্রাতি লাফিয়ে পড়া; 

রাতের (৮) প্রাতিপক্ষকে মারাত্মকভাবে চার্জ করা, 
(৯) বাধা সূন্টি না করা সত্তেও প্রাতপক্ষকে পেছন 'দিক 

ব্যবহার থেকে চার্জ করা; 

এখন এই অপরাধগুলি বিশ্লেষণ করা যাক! 
হ্যাণ্ডবল- বহু ক্ষেত্রে অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবলেও রেফারীরা শাস্তি দিয়ে থাকেন। 

নকন্তু সাঁত্য কথা বলতে কি, ইচ্ছাকৃত হ্যা*ডবল কম ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে । আর 
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বাধা সৃষ্টি বা অবরোধ নম অবরোধ কিন্তু অপরাধ নয় 
ন আয়ত্বে থাকা সময়ে শরীর ঘঢারয়ে বলকে বল মাঠের বাইরে যাবার সমগ্ন সেই ৰলকে 
তপক্ষের নাগাল থেকে আগলে রেখে খেলার আগে আয়ত্বে পেয়ে কোন থেলোয়াড যাঁদ বল 

চেষ্টা অপরাধ নয় আগলে বেখে বলকে মাঠে ৰাইবে যেতে দেন, 
তবে অববোধের অপরাধে পডেন না 

অবরোধ অেবস্ট্রাকশন) 
বক্ষণভাগের খেলোয়াড় নিজ গোল-কপারকে বিনা বাধায় বল খেলার সুযোগ দেবার জন্য 
আক্রমণকারশ িরিরানি ই হন তা এটা অপরাধ; শাস্তি : ইন-ডিরেন্ 

ফ্রণকক। 
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নিজেদের পেনাল্টি সীমার মধ্যে ইচ্ছাকৃত হ্যাগ্ডুবলের ঘটনা ঘটে রুচিৎ কদাচিৎ 
কিন্তু হ্যাপ্ডবলের জন্য পেনাল্টির ঘটনা কম নয়। 

আইনের পরিষ্কার 'নিশে, হাতে বল লাগলেই হ্যাপ্ডুবল হয় না_বলে হাত 
লাগালে অর্থনৎ ইচ্ছে করে হাত দিয়ে বল খেললে হ্যান্ডবর্জ হয়। ফুটবল আইনে 
বাহ; ও কাঁধের সংযোগস্থল থেকে আরম্ভ করে আঙ্লের ডগা পর্যন্ত হাতে; 
পারাধ। সুতরাং খেলার সময় হাতে বল লাগা খুবই স্বাভাবিক। বহ; ক্ষেত্রে 
তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নেবার মত সময় পাওয়া যায় না। আবার বহ; ক্ষেত্র 
দুষ্টবৃদ্ধির খেলোয়াড়রা ফ-কিক পাবার উদ্দেশ্যে প্রীতপক্ষের বাড়ানো হাতে 
ইচ্ছে করে বল মেরে ফ্রি-কিক বা পেনাল্টিকিকের দাঁব জানান। রেফারণদের 
এই সম্পর্কে সতর্ক হয়ে সিদ্ধান্ত জানাতে হবে। বিশেষ করে পেনাল্ট এরয়ার 
মধ্যে রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড়ের হ্যান্ডবলের ক্ষেত্রে। আইনের ব্যাখ্যায় সংস্পম্ট- 
ভাবে বলা আছে-_অনিচ্ছাকৃত হ্যাণ্ডবলের ফলে ঘাঁদ খেলোয়াড় বল খেলার € 
প্রতিরোধের সঘোগও পেয়ে যান তা হলেও তাঁর বিরুদ্ধে হ্যাপ্ডবলের নিদে** 
দেওয়া উচিত নয়। 

অথচ হাতে বল লাগলেই হ্যান্ডবল" হ্যাপ্ডবল' বলে চিৎকার করা আমাদের 
দেশের দর্শকদের অভ্যাসে দাঁড়য়ে গেছে। 

চার্জং_ প্রাতপক্ষকে চার্জ করা অপরাধ নয়_যাঁদ আইনসম্মত চার্জ হয় 
চার্জের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে অপরাধ ? না, দুটি ক্ষেত্রে। মারাত্মক ধরনের চাজ 

' আর পেছন দক থেকে চার্জ। আবার পেছন "দক থেকেও কোন খেলোয়াড়বে 
চার্জ করা যেতে পাবে যাঁদ সেই খেলোয়াড় ইচ্ছে করে বাধা সাঁন্ট করেন। তব 
কিন্তু এই চার্জ খুব জোরে বা বিপজ্জনকভাবে করা যায় না। সম্পূর্ণ আইন 
সম্মতভাবে করতে হয়। এখন আইনসম্মত চার্জ ক? 

আইনপ্রণেতারা বলছেন : 
১ 49100081060 05 0100 10 1010) 076 101801 বিঃ 

“9770 010)701২9” 1015 000006017 710)000 0310 1715 21008 25 2. 17062 
01 [১৮91017, 200. 91010] 19 00100051010) 007 097155010015- 

অর্থাৎ প্রাতিপক্ষকে ঠেলে দেবার জন্য বাহুর ব্যবহার ব্যাতিরেকে শুধু কাঁধে 
দ্বারা কায়ক সংঘর্ষই আইনসম্মত চার্জ । এই কাঁয়ক সংঘর্ষে আবার শান্ত 
প্রয়োগ কিংবা বিপজ্জনক পদ্ধাত বর্জনীয় । 

বিপজ্জনক চার্জ আর 'বিপজ্জনকভাবে খেলা কিন্তু এক 'জানস নয়। প্রথ 
ক্ষেত্রে শাস্তি ডিরেক্ট ফ্রি-কিক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইন-ডিরেক্ট 'ফ্র-ীকক। 

কায়িক সংঘর্ষের সময় দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য হাতের সাহা: 
নেওয়া অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু এই সময়ে কনুইয়ের ব্যবহার, বা হাত "দত 
প্রাতপক্ষকে ঠেলে দেওয়া অপরাধ। এবং শাস্তি ডিরেই ফ্রি-কিক। 

প্াঁসং ও হোল্ডিং_অর্থাৎ প্রাতপক্ষকে ধাক্কা দেওয়া এবং ধরে রাখা । ভিরে 
ফি-কিকের এই দুটি অপরাধেব বিচার-ীববেচনায় খুব বাঁদ্ধর প্রয়োজন হয় ন। 
সাধারণত ধাক্কা দেবার ঘটনা ঘটে দুজন খেলোয়াড়ের একসঙ্গে বল হেড করব 
প্রচেষ্টার সময় এবং একটি বল আয়ত্তে পাবার জন্য দুজনের দৌড়ের মধ্যে। কো 



১২ নম্বর আইন- ফাউল ও অসদাচরণ ৮৭ 

বল বেশ দূবে রয়েছে, নাগালে পাবার সম্ভাবনা নেই অথচ প্রাতিপক্ষের দিকে পিঠ ফিবিয়ে তাৰ 

খেলার অবরোধ সৃষ্টি করছেন যাতে বল মাঠের বাইবে চলে যেতে পারে। এটা প্রাতিবন্ধকতা 

সৃণ্টির আওতায় পডে। শাস্তি : ইনৃ-ডিবেত ফ্রি-কিক। 
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ধরে রাখা (হোল্ডিং) 

বল আয়ত্বের বাইরে চলে গেছে, ৰলের দিকে ধাঁবত প্রাতপক্ষকে ধরে রেখেছেন যাতে প্রা তপক্ষ 
বল খেলতে না পারে। এটা হোঁজ্ডিংয়ের আওতায় পড়ে। শাস্তি : 'ভিরেই ক্রি-ক্ক। 
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খেলোয়াড় যাঁদ ইচ্ছে করেও বাধার সাঁন্ট করেন তবুও তাঁকে হাত 'দয়ে ধাক্কা 
দেওয়া অপরাধ। 

প্রাতিপক্ষের প্যান্ট বা গায়ের জামা ধরে আটকে রাখার ঘটনা 'বরল নয়। 
ক্ষিপ্রপদ খেলোয়াড়কে আটকে রাখার জন্য অপেক্ষাকৃত ধক্পথগাতর দুম্টবুদ্ধির 
খেলোয়াড় বহু সময়ে এই উপায় অবলম্বন করেন। জড়াজাঁড়র মধ্যে মাটিতে পড়ে 
থাকা অবস্থায় পায়ের দ্বারাও অনেকে প্রাতপক্ষকে আটকে রাখতে চেষ্টা করেন। 
৮৮+১ রাখলেই পুঁসং ও হোঁল্ডংএর অপরাধ আঁবন্কার কম্টসাধ্য নয়। 

ও স্ট্রাইীকংাককিং ও স্ট্রাইকিং শব্দের অর্থ লাঁথ মারা এবং আঘাত 
নি. স্মরণ রাখতে হবে, এই দুটি অপরাধের চেষ্টাও সম-অপরাধ। অনেকটা 
ফৌজদারী আইনে খুন করা এবং খুনের চেষ্টা করার মত। ফুটবল আইনে 
প্রাতপক্ষকে লাঁথ মারারও যে শাস্তি, লাঁথ মারার চেম্টাতেও সেই শাঁস্ত। 
আঘাতের ক্ষেত্রেও একই কথা। আঘাত করলেও যে অপরাধ, আঘাতের চেস্টা 
করলেও সেই অপরাধ। এবং বলা বাহুল্য, এই অপরাধের ইচ্ছাকৃত দেষ বুঝতে 
রেফারীর বেশী নজরেব প্রয়োজন হয় না। 

প্রাপং_দ্রীপং কথাটির অর্থ পায়ে পা বাঁধয়ে ফেলে দেওয়া। অর্থং ল্যাং 
মারা। ট্রিপ কথার অপর অর্থ, ভুল বা নৌতক অপরাধ করা । 1০ (50101010 ৭। 
010:000 0] 101019] 19750. সুতরাং দ্রিপ কথাটির মধ্যেই অপরাধীর ইচ্ছাকৃত 

দোষের পারিচয় রয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, প্রীপং ফুটবল আইনে গুরু ধরনের 
অপরাধ। 

আবার আঁনচ্ছাকৃত 'ট্রীপংও 'বরল নয়। খেলার সময় প্রাতপক্ষের পায়ে পা 
বেধে পড়ে যাওয়া খুবই স্বাভাঁবক। অনেক সময় আবার দ:ল্টবাঁদ্ধর খেলোয়াড়রা 
ফ্রিকিক বা পেনাল্টি আদায়ের উদ্দেশ্যে পায়ে পা বেধে পড়ে যাওয়ার ভানও করে 
থাকেন। রেফারীকে এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করেই "সিদ্ধান্ত দিতে হয়। ট্রাপং- 
এর ক্ষেত্রে কোনটি ইচ্ছাকৃত অপরাধ, কোনৃ টি দৈব-দুর্ঘটনা এবং কোন্ ক্ষেত্রে 
ভান করে পড়ে যাওয়া, সেটা বচার-বিবেচনার একমান্র আঁধকারী খেলার রেফারা। 

জাম্পং জাম্পিং শব্দের অর্থ লাফ। প্রাতপক্ষের প্রাত লাফানোই অপরাধ। 
বলের জন্য লাফানো কিন্তু অপরাধ নয়। বলের জন্য লাফানোর সময় প্রাতপক্ষের 
সঙ্গে কাঁয়ক সংঘর্ষ খুবই সম্ভব। যাঁদ বল খেলাই উদ্দেশ্য হয়, এবং প্রতিপক্ষের 
বিপদের সম্ভাবনা না থাকে, তবে এই লাফ ফাউলের আওতায় পড়ে না। কিন্তু 
,বল খেলার নাগালের মধ্যে না থাকা সময়ে প্রাতপক্ষের প্রাত লাফ 'ডরেক্ট ফ্রি- 
' ককের অপরাধ । আইনে রেফারী ও খেলোয়াড়দের এই বলে সত করে দেওয়া 
হয়েছে যে, সহসা প্রাতিপক্ষের-উপর লাফানো হয়ে গেছে বলে কোন বিষয় থাকতে 
পারে না। অর্থাং প্রাতিপক্ষের প্রাত লাফ হলেই সে লাফকে ইচ্ছাকৃত অপরাধ বলে 
ধরতে হবে। এফ এ গাইড ফর রেফারীজ এণ্ড লাইল্সমেন' বইতে উপদেশ দেওয়া 
হয়েছে, কোন খেলোয়াড় লাফিয়ে যাঁদ প্রথমে বল হেড করেন এবং পরে প্রাত- 
পক্ষের সঙ্গে যাঁদ তাঁর সংঘর্ষ হয়, তবে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাতপক্ষের প্রাত লাফ 
বলে ধরা উচিত নয়। কিন্তু যাঁদ লাফিয়ে প্রথমে প্রাতপক্ষের সঞ্জো সংঘর্ষ করেন 
এবং পরে বল হেড করেন তবে ইচ্ছাকৃতভাবে প্রাতিপক্ষের প্রাতি লাফানর অপরাধে 
অপরাধী হবেন। 
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প্রাতবন্ধকতা সৃষ্টি জেস্স্ট্রাকসন) 

খেলোয়াড় নিজে বল খেলার চেম্টা করছেন না, 'কচ্তু ইচ্ছে কবে, বল খেলার জন্য ধাবিত প্রাতি- 
পক্ষের পথ অবরোধ করে দাঁড়িয়ে আছেন। এটা অবম্দ্রাকশনের আওতায় পড়ে; শাস্তি : 

ইনৃ-ডিরেন্ ফ্রি-কিক। 

ধারা দেওয়া (প7াসং) ও 

বল নিজের আয্নত্তে এনে পেছন 'দকে সরে 

[গয়ে দেহোর দ্বারা ইচ্ছে করে প্রাতপক্ষকে 

ধান্ধা দেওয়ার শাস্তি 'ডিরেই 'ফ্রি-কিক। তবে 

ধাবা না দমে যাঁদ পেছনে সরে প্রাতবন্ধকতা 

সৃস্টি করা হয়, শাচ্তি : ইন-িরেত 'ফ্রি-কক 



৯০ ১২ নম্বর আইন--ফাউল ও অসদাচরণ 

ইনাডরেক্ট ফ্রি-কিক- ইনডিরেক্ ফ্রি-কির, অর্থাৎ যে কিক থেকে সরাসরি 
গোল হয় না, তার বিভিন্ন ক্ষেব্রগৃলির কথা বলা হয়েছে। একটি বিষয় সম্পর্কে 
দর্শকদের, এমন ক, বহু খেলোয়াড়ের ভুল ধারণা আছে। বষয়াটি হচ্ছে, গোল- 
পারের বল বহন করা। (ক্যারং) 

আইনে আছে, গোলাকপার নিজ পেনাল্টিসীমানার মধ্যেও বল ধরে থাকা 
অবস্থায় মাটিতে বল 'বাউন্স' না কাঁরয়ে চার পায়ের বেশশী চলতে পারেন না। 
অনেক সময় দেখা যায়, গোলাকপার চার পা গিয়ে বলটি শূন্যে ছুড়ে 'দিয়ে 

আবার বল ধরে আবার কয়েক পা এাগয়ে যান, কিংবা চার পা যাবার পর হাতে- 
ধরা বল মাঁটতে ধুকে আবার কয়েক পা এগিয়ে যান। দুটি পদ্ধাতই ভুল এবং 
দুই ক্ষেত্রেই ইনডিরেন্ ফ্রি-কিকের অপরাধ। 

আইনমত চার পা গিয়ে বল মাঁটতে 'বাউন্স' কারয়ে আবার “স্টেপ” 'িতে 
হবে। বাউন্স কথাঁটর অর্থ, সহসা লাফিয়ে উঠা । বা 'নাক্ষপ্ত অবস্থায় বাধা পেয়ে 
ঠিকরে ফিরে আসা। এখন শৃন্যে ছুড়ে দিয়ে আবার সেই বল ধরলে 'বাউন্স 
হয় না। মাঁটতেই বাউন্স করতে হয়। আবার হাতেধরা অবস্থায় মাটিতে বল 
ঠোকাও বাউন্স নয়। বলের সঙ্গে সংস্রবমন্ত হয়ে মাটিতে-ঠোকা বল আবার ধরাই 
হচ্ছে এখানে 'বাউন্স'এর ব্যাখ্যা । 

কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ইনাডরেক্ ফ্রি-িকক হবে পরে তার তাঁলকা আছে। কি- 
ভাবে ইনাডরেক্ 'ফ্র-ককের নির্দেশ দিতে হয় চিরে দেখুন। 

চাল; খেলায় মাঠে প্রবেশ- আঘাত পেয়ে মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার পর আবার 
প্রবেশ করতে হলে, কিংবা নবাগত খেলোয়াড়ের মাঠে প্রবেশ করতে হলে 

রেফারীর অনুমাত নিয়ে খেলা চালু থাকা অবস্থায় মাঠে প্রবেশ করা যায়; কিন্তু 
টাচ-লাইন দিয়ে ডূকতে হয়। গোল-লাইন দিয়ে ঢোকা যায় না। অবশ্য, খেলা চাল্ 
না থাকলে পৃথক কথা। সাজ সরঞ্জামের ব্রটর জন্য মাঠ থেকে বের হলে খেল 
বন্ধ থাকা সময়ে রেফারীর অনুমতি নিয়ে মাঠে ঢুকতে হয়। সৃতরাং, টাচ-লাইল 
বা গোল-লাইনের প্রশ্ন আসে না। 



অসদাচরণের রিপোর্টের নমুন। 

খেলোয়াড় ছাড়া ক্লাব কর্মকর্তা এবং দর্শকদের অসদাচরণ সম্পর্কেও রিপোর্ট 
করা যায়। রিপোর্ট ২ দিনের মধ্যে (রাববার বাদ) উপয্বস্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে 
হয়। রিপোর্ট যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া প্রয়োজন এবং সম্ভব হলে রিপোর্টের 
আর একখানি অনুলাপ সঙ্গে পাঠান বাঞ্নীয়। 
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॥মূজ। আইন॥ 

ফ্র-কিক দুই ধরনের 'কিকে বিভন্তঃ “ঁডরেক্ট” যে কিক থেকে অপরাধণ 
দলের বিরুদ্ধে সরাসার গোল করা যেতে পারে), এবং “ইন-ভিরেক্ট” (যে কিক থেকে 
গোল হতে পারে না, যাঁদ না বল গোলের মধ্য দিয়ে যাবার আগে কিকার ছাড়া 
অন্য কোন খেলোয়াড় বল খেলে বা স্পর্শ করে)। 

যখন ডিরেই বা ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-িকক করা হবে, তখন বিপক্ষ দলের কোন 
খেলোয়াড় বল থেকে ১০ গজের মধ্যে আসবেন না, যে পর্ন্ত না এই বল খেলার 
মধ্যে বলে গণ্য হয়; তবে সেই খেলোয়াড় নিজেদের দুই গোল-পোস্টের মধ্যে 
গোল-লাইনের উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন। যাঁদ কিক করার আগে, বিপক্ষ 
দলের কোন খেলোয়াড় ১০ গজের মধ্যে আসেন, তবে আইন পাঁলত না হওয়া 
পযন্ত রেফারী কিক করাতে দেরি করবেন। যতক্ষণ না বল তার নিজ পাঁরাধর 
দূরত্ব অতিক্রম করবে ততক্ষণ বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে না। কিক করার 
সময় বল অবশ্যই নিশ্চল অবস্থায় থাকবে এবং কিক করবার পর অন্য কোন 
খেলোয়াড় বল স্পর্শ না করলে বা না খেললে কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলবেন 
না। পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে রক্ষণকারী দলকে ফ্রি-কিক দেওয়া হলে গোল-কিপার 
পরে কিক করে খেলার মধ্যে পাঠাবার উদ্দেশ্যে বলটিকে হাতের মধ্যে গ্রহণ করবেন 
না: বলাঁট কিক করে সরাসাঁর পেনাল্ট এরয়ার বাইরে খেলার মধ্যে অবশ্যই 
পাঠাতে হবে এবং আইনের এই অংশ পালন না করা হলে আবার কিক করাতে 
হবে। 

1শাদ্তি॥ 

কিকার ফ্রি-কিক করবার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ করা বা খেলার 
আগে যাঁদ নিজে দ্বিতীয়বার বল খেলেন তবে বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় 
নিয়মভঙ্গের জায়গা থেকে ইনাঁডরেক্ ফ্রি-কিক করবেন। 

॥ আন্তজাতিক পথ্ঘের সিদ্ধান্ত । 

(১) যখন রেফারী ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকের নিদেশ দেবেন তখন তানি বাহু 
উপরে তুলে ইন-ডিরেন্ট ফ্রি-কিকের সঙ্কেত জানাবেন এবং পরে অবশ্যই বাঁশী 
বাজিয়ে কিক করবার নিশি দেবেন; ভিরেই-ফ্রি-কিকে কোন সঙ্কেত জানাবার 
প্রয়োজন হয় না। 
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(২) 'ফ্রু-কিক করবার সময় যে সমস্ত খেলোয়াড় নিয়ামত দূরত্বে গিয়ে না 
দাঁড়ান অবশ্যই তাদের “সতর্ক করতে হবে এবং অপরাধের একবারও প্নরাবাত্ত 
ঘটলে মাঠ থেকে বের করে দিতে হবে। রেফদরীদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা 
যাচ্ছে যে, ফ্রবককের সময় বে-আইনপভাবে ১০ গজা সীমার মধ্যে চলে এসে কিক 
[নিতে দোর করানোর চেষ্টা গুরু ধরনের অসৎ আচরণ হিসাবে গণ্য করবেন। 

(৩) যাঁদ ফ্রি-কিকের সময় 'কোন খেলোয়াড় ইতস্তত নাচানাচি বা অঙ্গভঙ্গী 
করে প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করার চেম্টা করে তা হলে এই ব্যবহার অভদ্র আচরণের 
আওতায় পড়বে এবং এই আচরণের জন্য রেফারী অপরাধী খেলোয়াড়কে সতর্ক 
করে দেবেন। 

গোলের ১০ গজ কম দূৰ থেকে 

'ফ্রিকক 

পেনাল্টি সামার মধ্য (থেকে ইন্- 
ডিরেক্ট 'ক্রি-কিক করা হচ্ছে, গোল- 

লাইন থেকে বলের দূরত্ব ১০ গজ 

নেই; স;তরাং বক্ষণকারণী দলের খেলো- 

যাড়বা দুই গোল-পোস্টের মধ্যে 
গোল-লাইনের উপরে দাঁড়াতে পারেন, 
অন্য কোথাও দাঁড়াতে হলে বল থেকে 

৯০ গজ দরে দাঁড়াতে হবে। 'কিকাবের 

স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের যেখানে খ্যাশ 

দাঁড়াবার আঁধকার আছে 

॥রেফারদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

রেফারীরা যখন ইনাঁডরেক্উ 'ফ্রি-কিকের নিদেশ দেবেন তখন তাঁদের মাথার 
উপর একখান বাহু উচু করে সেই ইনাঁডরেন্ট ফ্রি-কিকের সঙ্কেত জানিয়ে দেবেন। 

রেফারা যাঁদ মনে করেন বল গাঁড়য়ে বলের সম্পূর্ণ পারিধ আঁতক্রম করোনি, 
কিংবা পাঁরাধর দূরত্ব পযন্ত যায়ান অর্থাৎ ২৭ ইণ্চি দূরে যায়ান, তাহলে তান 
অবশ্যই নিয়মমাফিকভাবে দিক করবার জন্য আবার আদেশ দেবেন। 

লক্ষ রাখবেন যে, বল কিক করবার আগে অবশ্যই যেন নশ্চল অবস্থায় থাকে । 
দেখবেন, যত তাড়াতাঁড় সম্ভব যেন কিক নেওয়া হয়; খেলার গাঁতি মল্থর 

হয়ে পড়বে শুধু এই জন্যই এর প্রয়োজন নয়_উপরন্তু কিক নিতে দেরি করা 
অন্যায়, বিশেষ করে, নারাজ তেনে সেই কিকের ক্ষেত্রে; 
কারণ এই দোর করার ব্যাপার অপরাধী দলকে তাদের রক্ষণ বিভাগ সাঁজয়ে 
নেবার সুযোগ দেয়। 
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রেফারী যতক্ষণ না কিক নেবার সফ্েকত দেন- সাধারণত বাঁশী বাঁজয়ে, 
ততক্ষণ কিছুতেই কিক করা চলবে না। 

যাঁদ দেখা যায় ডিরেক্ট বা ইনধাডরে ফ্রিকক থেকে কোন খেলোয়াড় তাঁর 
নজের গোলে সরাসরি বল মেরে গোল করেছেন, তাহলে রেফারী কর্নার কিকের 
নিশি দেবেন, অবশ্য ফেক্ষেত্রে পেনাল্টি-এাঁরয়ার মধ্যকার 'ফ্রি-কিক প্রথমে কিক 
করে খেলার মধ্যে পাঠান হয়েছে সেই ক্ষেত্রে । অনাথায় পেনাল্ট-এরয়ার মধ্যকার 
ফ্রি-কিক আবার করাতে হবে। যাঁদ কোন খেলোয়াড় ইনাঁডরেক্ট 'ফ্রি-কিক সরাসাঁর 
প্রতিপক্ষের গোলে মেরে গোল করেন তবে রেফার প্রতিপক্ষ দলকে গোল-কিক 
দেবেন। 

কিক-অফ, গোল-কিক কিংবা নীচেয় লেখা 'নয়ম লঙ্ঘনের জন্য দেওয়া ফ্রি- 
ক থেকে সরাসার গোল হয় নাঃ 

(এ) অন্য কোন খেলোয়াড় বল খেলার আগে যখন খেলোয়াড় (কিকার) 
(১) কিক-অফ, 
(২) ঘ্রোইন, 
(৩) ফ্রি-কিক, 
(৪) পেনাল্টি-কিক, 
(৫) কর্নার-কিক, 
(৬) পেনাল্ট-এরিয়া পার হয়ে যাওয়া গোল-কিক, 

নিজে দ্বিতীয়বার খেলেন 
(বি) অফ-সাইডে থাকা অবস্থায় কোনভাবে খেলায় অংশ গ্রহণ । 
(সি) গোল-কিপারের বল বয়ে নিয়ে যাওয়া। (8 পায়ের বেশ যাওয়া) 
(ডি) ন্যায়সঞ্গতভাবে হলেও অসময়ে প্রাতিপক্ষকে চার্জ করা। 
(ই) প্রাতপক্ষের প্রাতিবন্ধকতা সান্টি। 
(এফ) পেনাল্টি কিকের সময় বল সামনের দিকে কিক না করা। 
(জি) বিপজ্জনকভাবে খেলা। 
(এইচ) নিজ গোল-এাঁরয়ার মধ্যে গোল-কিপার বল ধরে না থাকা সময়ে বা 

প্রাতপক্ষের প্রাতবন্ধকতা স্ান্ট না করা সত্তেও গোল-কপারের চার্জ করা। 
(আই) অভদ্র ব্যবহার । 
(জে) নীচের লেখা কারণে যখন রেফারীর খেলা বন্ধ করার দরকার হয় 
(১) বারবার খেলার নিয়ম ভাঙ্গার জন্য বা রেফারীর "সিদ্ধান্তে ভিন্নমত 

প্রকাশের জন্য খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে, কিংবা 
(২) সতর্ক করার পর আবার অসং আচরণ বা অশ্লীল অথবা গালিযুস্ত ভাষা 

প্রয়োগের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে 'দিতে। 

1 খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥ 

জেনে রাখুন, রেফারণ যাঁদ মনে করেন ফ্রি-কিক দিলে অপরাধাঁ দলই সুযোগ 
পাবে তবে সেক্ষেত্রে তার ফ্রি-কিক না দেবারও ক্ষমতা আছে। 

কোন কোন খেলোয়াড নীচের লেখা কারণে খেলায় দের ঘটান : 



& 
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(এ) নিয়মভঞ্গের যায়গা থেকে বেশ দূরে বল বাঁসয়ে ফ্রি-কিক করবার চেষ্টা 

(বি) প্রতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় ফ্রি-কিক করবার সময় নিজ দলের 
রক্ষণভাগকে সাবধামত যায়গায় দাঁড়াবার সুযোগ দেবার জন্য ইচ্ছে করে বল 
থেকে ১০ গজ দূরে সরে না গিয়ে; 

এ ধরনের আচরণ খেলায় অপযশ আনে। 
যাঁদ গোল-লাইন থেকে ১০ গজের কম দূর এমন যায়গা থেকে 'ফ্-কিক করা 

হয় তাহলে রক্ষণকারণ দল দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে 
পারেন। 

মন্তব্য- ভাষ্য জ্ঞাতব্য 

কোন্ ক্ষেত্রে ণডরেক্ট' আর কোন ক্ষেত্রে 'ইন-ডরেক্ট' ফ্রি-কিক হবে,»১২ নম্বর 
আইনে তা বিশদভাবে বলা হয়েছে। সাধারণত খেলার নিয়মভঙ্গের বেলায় ইন- 
ডিরেতঁ ফ্রি-কিক, আর ইচ্ছাকৃত অপরাধের বেলায় ডিবেট ফ্রি-িকক দেওয়া হয়। 

ডিরেউ ও ইন-ডিরেক্ ফ্রি-কিকের নিয়মগ্ীল মোটামুটিভাবে জেনে রাখা 
দরকার :- 

(১) ফ্র-কিকের সময় বল অবশ্যই নিশ্চল অবস্থায় থাকবে। 
(২) কিকের পর বল তার 'নজের পাঁরাঁধ, অন্তত ২৭ হই গেলে সেই বল 
খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে। 
€৩) বল ২৭ ই যাবার আগে অন্য কেউ স্পর্শ করলে বা খেললে রি-কিক 
অর্থাৎ আবার কিক করতে হবে। 
(৪) ফ্ি-কিকের সময় প্রতিপক্ষ বল থেকে অন্তত ১০ গজ দূরে থাকবেন। 
অবশ্য নিজেদের গোল-পোস্টের মধ্যকার গোল-লাইন থেকে বলের দূরত্ব যাঁদ 
১০ গজ না থাকে তবে রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় গোল-পোস্টের মধ্যে 
গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন। কিকারেব স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের অবস্থানের 
বাধ্যবাধকতা নেই। 
(৫) ফ্রি-কিক করবার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ না করলে কার 
৯ বল খেলতে পারেন না। খেললে তার বিরুদ্ধেই ইন-ডিরেক 'ফ্র- 

হয়। 

(৬) শুধু পেনাল্ট কিক আর প্লেস কিক (খেলা আরম্ভের সময়কার বা 
গোল হবার পবের িককে প্লেস িক বলে) ছাড়া ফ্রিবকক যে কোন 1দকে 
করা যেতে পারে। কেবল গোল-কক এবং রক্ষণকারণী দলের পেনাল্টি সীমার 
মধ্যকার যে কোন কিক পেনাল্টি লীমা পার হবার পর বল খেলার মধ্যে বলে 
গণ্য হয়। পেনাল্টি এরিয়া পারের আগে কেউ খেললে আবার কিক করাতে হয়। 

'ফ্র-কক করা সম্বন্ধে উপরে যে নিয়মগুলি বলা হল তা ডিরেক্ট এবং ইন- 
রেন্ট দুই ধরনের কিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মনে রাখবেন, গোল-কিক, প্লেস-কিক, 
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রেফারী যতক্ষণ না কিক নেবার সহ্েকেত দেন-_সাধারণত বাঁশ বাঁজয়ে, 
ততক্ষণ কিছুতেই কিক করা চলবে না। . 

যাঁদ দেখা যায় ডিরেই বা ইনাঁডরেই ফ্রি-কিক থেকে কোন খেলোয়াড় তাঁর 
নিজের গোলে সরাসার বল মেরে গোল করেছেন, তাহলে রেফারী কর্নার 'কিকের 
নিদেশ দেবেন, অবশ্য ফেব্ষেত্রে পেনাল্ট-এরয়ার মধ্যকার ফ্রি-কিক প্রথমে কিক 
করে খেলার মধ্যে পাঠান হয়েছে সেই ক্ষেত্রে। অন্যথায় পেনাল্টি-এরয়ার মধ্যকার 
ফ্রি-কিক আবার করাতে হবে। যাঁদ কোন খেলোয়াড় ইনাঁডরেক্ট 'ফ্রু-কিক সরাসাঁর 
প্রতিপক্ষের গোলে মেরে গোল করেন তবে রেফার প্রাতিপক্ষ দলকে গোল-কিক 
দেবেন। 

কিক-অফ, গোল-কিক কিংবা নীচেয় লেখা 'িয়ম লঙ্ঘনের জন্য দেওয়া 'ফ্রি- 
কিক থেকে সরাসার গোল হয় নাঃ 

(এ) অন্য কোন খেলোয়াড় বল খেলার আগে যখন খেলোয়াড় (কিকার) 
(১) কিক-অফ, 
(২) ঘ্লোইন, 
(৩) ফ্রি-কিক, 
(৪) পেনাল্টি-কিক, 
(৫) কর্নার-কিক; 
(৬) পেনাল্টি-এরিয়া পার হয়ে যাওয়া গোল-কক, 

নিজে দ্বিতীয়বার খেলেন 
(ব) অফ-সাইডে থাকা অবস্থায কোনভাবে খেলায় অংশ গ্রহণ। 
(স) গোল-কপারের বল বয়ে নিয়ে যাওয়া। (৪ পায়ের বেশী যাওয়া) 
(ডি) ন্যায়সগ্গতভাবে হলেও অসময়ে প্রতিপক্ষকে চার্জ করা। 
(ই) প্রাতপক্ষের প্রাতবন্ধকতা সূন্টি। 
(এফ) পেনাল্টি কিকের সময় বল সামনের দিকে কিক না করা। 
(জি) বিপজ্জনকভাবে খেলা । 
(এইচ) নিজ গোল-এাঁরয়ার মধ্যে গোল-কিপার বল ধরে না থাকা সময়ে বা 

প্রতিপক্ষের প্রাতবন্ধকতা স্াঁন্ট না করা সত্তেও গোল-কিপারের চার্জ করা। 
(আই) অভদ্র ব্যবহার 
(জে) নীঁচেব লেখা কারণে যখন রেফাবাঁর খেলা বন্ধ করার দরকার হয় 
(১) বারবার খেলার নিয়ম ভাঙ্গার জন্য বা রেফারীর সিদ্ধান্তে ভিন্নমত 

প্রকাশের জন্য খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে. কিংবা 
(২) সতর্ক করার পর আবার অসং আচরণ বা অশ্লীল অথবা গািযুস্ত ভাষা 

প্রয়োগের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে। 

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥ 

জেনে রাখুন, রেফার যাঁদ মনে করেন 'ফ্র-কক দিলে অপরাধী দলই সুযোগ 
পাবে তবে সেক্ষেত্রে তার 'ফ্র-কিক না দেবারও ক্ষমতা আছে। 

কোন কোন খেলোয়াড নীচের লেখা কারণে খেলায় দেরি ঘটান : 
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(এ) নিয়মভঞ্গের যায়গা থেকে বেশ দূরে বল বাঁসয়ে ফ্রি-কিক করবার চেস্টা 
করে; 

(বি) প্রাতিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড় 'ফ্র-কিক করবার সময় নিজ দলের 
রক্ষণভাগ্ককে সমবিধামত যায়গায় দাঁড়াবার সুযোগ দেবার জন্য ইচ্ছে করে বল 
থেকে ১০ গজ দূরে সরে না গিয়ে; 

এ ধরনের আচরণ খেলায় অপযশ আনে। 
যদি গোল-লাইন থেকে ১০ গজের কম দূর এমন যায়গা থেকে ফ্রি-কিক করা 

হয় তাহলে রক্ষণকার' দল দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে 
পারেন। 

মন্তব্য-ভাষ্য জ্ঞাতব্য 

কোন ক্ষেত্রে ণভরেক্' আর কোন্ ক্ষেত্রে 'ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিক হবে,৯১২ নম্বর 
আইনে তা িশদভাবে বলা হয়েছে। সাধারণত খেলার নিয়মভঞ্ঞের বেলায় ইন- 
ডিরেই ফ্রি-কিক, আর ইচ্ছাকৃত অপরাধের বেলায় ডিরেক্ট ফ্রিিকক দেওয়া হয়। 

ডিরেক্ট ও ইন-ডিরেক্র ফ্রি-কিকের নিয়মগ্ীল মোটামুটিভাবে জেনে রাখা 
দরকার :_ 

(১) 'ফ্রি-িককের সময় বল অবশ্যই নিশ্চল অবস্থায় থাকবে। 
(২) 'িকের পর বল তার 'নজের পাঁরাধ, অন্তত ২৭ ই গেলে সেই বল 
খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে। 
(৩) বল ২৭ হা যাবার আগে অন্য কেউ স্পর্শ করলে বা খেললে 'ি-কিক 
অর্থাৎ আবার কিক করতে হবে। 
(৪) 'ফ্র-কিকের সময় প্রাতিপক্ষ বল থেকে অন্তত ১০ গজ দৃবে থাকবেন। 
অবশ্য নিজেদের গোল-পোস্টের মধ্যকার গোল-লাইন থেকে বলের দূরত্ব যাঁদ 
১০ গজ না থাকে তবে রক্ষণকারী দলের খেলোয়াড় গোল-পোস্টের মধ্যে 
গোল-লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন। কিকারের স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের অবস্থানের 
বাধ্যবাধকতা নেই। 
(৫) ফ্রি-কিক করবার পর অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ না করলে 'িকার 
পপ বল খেলতে পারেন না। খেললে তাব 'বরূদ্ধেই ইন-ীডরেক্ ফ্রি- 

হয়। 
(৬) শুধু পেনাল্ট দিক আর প্লেস কিক (খেলা আরম্ভের সময়কার বা 
গোল হবার পরের ফিককে প্লেস কিক বলে) ছাড়া ফ্রিবকক যে কোন দিকে 
করা যেতে পারে। কেবল গোল-কক এবং রক্ষণকারী দলের পেনাল্টি সামার 
মধ্যকার যে কোন কিক পেনাল্টি সীমা পার হবার পর বল খেলার মধ্যে বলে 
গণ্য হয়। পেনাল্টি এক্রিয়া পারের আগে কেউ খেললে আবার কিক করাতে হয় । 

ফ্র-কক করা সম্বন্ধে উপরে যে নিয়মগ্ীল বলা হল তা ডিরেক্ট এবং ইন- 
রেন্ট দুই ধরনের কিকের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মনে রাখবেন, গোল-কিক, প্লেস-কিক, 



৯৬ ১৩ নম্বর আইন- ফ্রি-কিক 

ও ইনশডরেন্ট ফ্রি-কিক হতে লরাসার গোল .ছয় না। কর্নারণীকক, গেনাল্টিশকক 
ও ভিরেই ক্রি-কিক থেকে সরাসার গোল হয়] ' 

নজের গোলে ভিরেই বা ইন-ডরেক্ িক--ডিরেক্ বা ইন-ডিরেক্ কিক হতে 
নিজের গোলে গোল করলে গোল হয় না, প্রাতিপক্ষ কর্মার-কিক পায়। ইন-রে্ 
ফ্রি-কিক হতে বিপক্ষ গোলে গোল করলে হয় গোল-কিক। 

বাঁশী বাজীবার পর হ্যাপ্ডব- রেফার বাঁশী বাঁজয়ে কোন কিক করবার 
নরেশ দেবার পর বল গাঁড়য়ে গেলে বা ভালভাবে মাটিতে না বসলে, যিনি কিক 
করবেন তান বা আর কেউ যাঁদ বল হাত দিয়ে ধরে আবার বসান তবে হ্যান্ডবল 
হয় না। কারণ, বল তখন 'ম্রা' অবস্থায় থাকে। অবশ্য কিক করতে দেরাঁ করা 
অভদ্র আচরণের পর্যায়ে পড়ে এবং সময় নম্ট করার জন্য রেফারী খেলোয়াড়কে 
সতর্ক করতে পারেন। তাই যত তাড়াতাঁড় সম্ভব কক করা উাচত। 

বলের উপর দিয়ে লাফিয়ে যাওয়া_ডিরেত ফ্রি-কিকের সময় প্রতিপক্ষের 
গোল-কিপারকে বিভ্রান্ত করবার জন্য অনেক সময় কিক নেবার জন্য দু'জন 
খেলোয়াড় বলের পেছনে দাঁড়িয়ে একজন বলের উপর দিয়ে লাফিয়ে যান, আব 
একজন তাড়াতাড়ি কিক করে দেন। এতে প্রতিপক্ষ গোল-কিপার বিভ্রান্ত হলেও 
আন্তর্জাতিক রেফারা বোর্ডের আভমত এ পদ্ধাত খেলার কৌশলের অন্তভুত্ত। 
ওভাবে কিক করা অন্যায় নয়। 
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॥ মূল আইন ॥ 

পেনাল্টি-কিক, পেনাল্টি-মার্ক (পেনাল্টি কিক করার চাহত স্থান) থেকে করা 
হবে এবং পেনাল্টি কিকের সময়, যান কিক করছেন, তান এবং বিপক্ষ গোল-কিপার 
ছাড়া সমস্ত খেলোয়াড় খেলার মাঠের মধ্যে কিন্তু পেনাল্টি-এঁরয়ার বাইরে এবং 
পনির দের তত রে রাকনেন তারার কিনা 
হয়, ততক্ষণ বিপক্ষ গোল-িপার নিজের দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের 
উপর (পায়ের পাতা না নাঁড়য়ে) অবশ্যই দাঁড়িয়ে থাকবেন। যে খেলোয়াড় পেনাল্ট 
কিক করছেন, তান অবশ্যই সামনের দিকে বল কক করবেন এবং [তান কিক 
করে দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না. যে পর্যন্ত না অন্য কোন খেলোয়াড় 
স্পর্শ করেন বা খেলেন। 'িক্ করার সঙ্গে সঙ্গেই বলাঁট খেলার মধ্যে বলে 
গণ্য হবে, অর্থাৎ যখনই বল তার পারাঁধর দূরত্ব আতিক্রম করবে তখন খেলার 
মধ্যে বলে গণ্য হবে। এ ধরনের পেনাল্টি কিক থেকে সরাসাঁর গোল হতে পারে। 
হাফ-টাইম বা ফুল-টাইমের শেষ মুখে কিংবা হাফ-টাইম বা ফুল-টাইমের পরে 
পেনাল্টি কিক করবার সময় বলাঁট যাঁদ দুই পোস্টের মধ্য দিয়ে যাবার আগে 
গোলাকপারকে স্পর্শ করে তবে গোল বাতিল হবে না। প্রয়োজন হলে পেনাল্ট 
কিক করতে দেবার জন্য হাফ-টাইম ও ফুল-টাইমের সময় বাড়াতে হবে। 

॥ শাস্তি ॥ 

(এ) রক্ষণকারী দল কোন নিয়মভঞ্গ করলে যাঁদ গোল না হয়ে থাকে, তবে 
আবার পেনাল্ট কিক করা হবে। 

(ঁব) যে খেলোয়াড় কক করছেন তান ছাড়া আবুমণকারী দলের কেউ কোন 
নিয়মভঙ্গ করলে যাঁদ গোল হয়ে থাকে, তবে আবার কিক হবে। 

(সি) যান পেনাল্টি কিক করছেন, 'তান কোন 'নয়মভঙ্গ করলে বিপক্ষ 
দলের একজন খেলোয়াড় 'নিয়মভঙ্গের জায়গা থেকে ইন-ডরেক্ট 'ফ্র-কিক করবেন। 

॥ আন্তজাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) পেনাল্ট িকের সময় খেলোয়াড়রা আইনের বিধান অনুযায়ী নিজ নিজ 
জায়গায় না যাওয়া পর্যন্ত রেফার কিছ,তেই কিক করবার সঙ্কেত দেবেন না। 

(২) যাঁদ কিক করবার সঙ্কেত দেবার পর রেফার দেখেন যে, গোল-কিপার 
তাঁর নিজের জায়গা অর্থাং গোল-লাইনের উপর দাঁড়ানো নেই, তবে রেফারা 
গোল-কিপারের অপরাধের জন্য কিছুতেই বাঁশী বাজাবেন না; পেনাল্ট 'কিকের 

ণ 
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ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করবেন। গোল-কিপারের যথাযথ স্থান হচ্ছে দুই 
গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপরে। "বাঁশী বাজানর পর এবং পেনাজ্টি 
কিক হবার আগে গোল-কিপার যাঁদ পায়ের" পাতা নাড়ান এবং গোল না হয় 
তবে অবশ্যই আবার পেনাল্টি কিক করাতে হবে। 

(৩) বল [ক হবার আগে রক্ষণকারণ দলের কোন খেলোয়াড় যাঁদ পেনাল্টি- 
এরিয়ার মধ্যে ঢুকে পড়েন তবে রেফারী কোন নিদে'শ দেবেন না, এবং যাঁদ বল 
গোলে প্রবেশ করে, গোলের নিে'শ দেবেন। 

(8) যিনি পেনাল্টি-কিক করছেন তার কোন সহ-খেলোয়াড় যাঁদ বলাঁট 
খেলার মধ্যে গণ্য হবার আগে পেনাল্টি-এরিয়র মধ্যে ঢুকে পড়েন এবং যাঁদ 
পেনাল্ট-কিক থেকে গোল হয়, তবে আবার পেনাল্টি-কিক করতে হবে। 

(৫) চার নম্বর সিদ্ধান্তে যেমন বলা হয়েছে যাঁদ সেই অনুসারে কের পর 
বল গোলের বাইরে 'দয়ে গোল-লাইন আতিক্রম করে, তবে রেফারী গোল-কিক 
দিয়ে আবার খেলা আবম্ভ করবেন। 

(৬) চার নম্বর িষ্ধান্তে যেমন বলা হয়েছে, যাঁদ সেই অন্:সারে কিকের 
পর বল (গালপোস্ট, ক্লস-বার অথবা গোল-ীকপাবের কাছ থেকে খেলার মধ্যে 
ফিরে আসে, তবে রেফারণ খেলা থামাবেন, আইন লঙ্ঘনকারী খেলোয়াড়কে সতর্ক 
করে দেবেন এবং অপরাধশী-পক্ষ আ্যাডভান্টেজ না পায় সে দিকে নজর রেখে ড্রপ 
দয়ে আবার খেলা আরম্ভ করবেন। রেফারী 'আ্যাডভান্টেজের' নিয়ম প্রয়োগ 
করবেন। 

(৭) যাঁদ দুইপক্ষের দুইজন খেলোয়াড় বা দুইপক্ষের একাধক খেলোয়াড়, 
বল খেলার মধ্যে গণ্য হবার আগে পেনাল্টি-এরিয়ার মধ্যে চকে পড়ে তবে অবশ্যই 
আবার পেনাল্টি কক করতে হবে। 

(৮) পেনাল্টি-কিক করবার জন্য বা পুনরায় পেনাল্টি-কিক করাবার জন্য 
যখন খেলার সময় বাড়ানো হয়, তখন পেনাল্টি-কিক সম্পূর্ণ হবার মৃহূর্ত পর্যন্ত 
এই বাড়াতি সময় পাঁরব্যাপ্ত থাকবে । অর্থাৎ যখন : 

(এ) বল সরাসার গোলে যায়; তখন আইনসম্মত গোল এবং সেই মৃহূর্তে খেলা 
শেষ হয়, যে মূহুর্তে বলের সম্পূর্ণ অংশ গোল-লাইনের উপর দিয়ে গোল- 
লাইন আতিক্রম করে। 

(বি) বল গোল-পোস্ট বা ব্রসবারে প্রাতিহত হয়ে গোলে প্রবেশ করে, তখন আইন 
সম্মত গোল এবং সেই মৃহূর্তে খেলা শেষ হয় যে মুহূর্তে বলের সম্পূর্ণ 
অংশ গোল-লাইনের উপর 'দয়ে গোল-লাইন আঁতক্রম করে। 

(পি) গোল-পোস্টের বাইরে দিয়ে অথবা ্সবারের উপর 'দিয়ে বল খেলার বাইরে 
চলে যায়। সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হয় যে মুহূর্তে বল খেলার মাঠের 
বেষ্টনী রেখার বাইরে চলে যায়। 

(ডি) বল গোল-পোস্ট বা ব্রসবারে প্রতিহত হয়ে খেলার মধ্যে ফিরে আসে' 
সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হয় যে মুহূর্তে বল খেলার মধ্যে ফিরে আসে। 

(ই) বল গোল-কিপারের স্পর্শের পর গোলে প্রবেশ করে। তখন আইনসম্মত 
গোল এবং সেই মুহূর্তে খেলা শেষ হয় যে মৃহূর্তে বল গোল-লাইনের 
উপর 'দিয়ে গোল-লাইন আতিক্রম করে। 
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এফ) গোল-কিপার সরাসাঁর বল প্রাতরোধ করেন। রেফারীর তখনই খেলার শেষ 
বাঁশী বাজান উঁচিত। যাঁদ ভুলক্রমে গোল-কিপার তখন গোল-লাইনের উপর 
দিয়ে বল'ড্রপ দিয়ে গোল-লাইন আঁতন্রম করান তবে সোঁট গোল নয়, কারণ 
তার আগেই খেলার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে। 

উজ) বলের গাঁতপথে কোন দর্শক বল থাঁময়ে দেন তখন যথাযথভাবে পেনাল্ট 
কিক করতে দেবার জন্য আবার সময় বাড়াতে হবে। 

এইচ) এবং যখন কোন খেলোয়াড় নিয়মভঙ্গ করেন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশ 
করেন তখন আইনের বিধান অনুযায়ী আবার পেনাল্ট-কক করতে দেবার 
জন্য খেলার সময় বাড়াতে হবে। 

' রেফারশদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

এই আইনাঁট একাঁট গ্র্ুত্বপূর্ণ আইন। সৃতরাং : 

(এ) ৫ নম্বর আইনের (এ) উপধারার শেষ তিনাঁট লাইন বিশেষভাবে মনে রাখবেন। 

(ব) ১২ নম্বর আইন খুব ভালভাবে অনুধাবন করুন। খুব পাঁরচ্কার করেই 
বলা হয়েছে যে, মাত্র ১৯ট অপরাধ আছে যার জন্য পেনাল্টর 'নর্দেশ দেওয়া 
যায় এবং সেটাও, কেবলমান্ন তখনই দেওয়া যায় যখন অপরাধ ইচ্ছাকৃত হয়। 

(সি) পেনাল্টি-কিক করার সঙ্চেত দেবার আগে, খেলোয়াড়দের এবং বলের 
অবস্থান যথাযথভাবে অর্থাৎ আইনে যেমন বলা হয়েছে সেইভাবে আছে, 
এই বিষয়ে নাশ্চত হবেন। যাঁদ কোন খেলোয়াড় ইচ্ছে করে 'নাঁষদ্ধ সীমানায় 
অনুপ্রবেশ করে, তাকে সতর্ক করে দেবেন। যাঁদ সেই খেলোয়াড় আবার 
অনুপ্রবেশ করে, তাকে মাঠ থেকেই বের হবার আদেশ দেবেন। 

(ডি) মনে রাখবেন, মূল অপরাধ যাঁদ যথেম্ট গুরুতর বোধে খেলোয়াড়কে মাঠ 
ত্যাগের আদেশ দেওয়া উপযুন্ত বলে বিবোচত হয়, তবে সেক্ষেত্রে শুধু 
পেনাল্ট কিকের আদেশ দলে মাঠ ত্যাগের আদেশ বাঁতল হয় না। 

(ই) স্মরণ রাখবেন, যাঁদ বল গোল-পোস্ট বা ক্সবারে লেগে খেলার মধ্যে ফিরে 
আসে, তবে যে খেলোয়াড় পেনাল্টি-কিক করেছেন, তান, অন্য কোন খেলোয়াড় 
দ্বারা বল স্পর্শ না হলে কোনমতেই আবার খেলতে পারেন না। 

1 খেলোয়াড়দের প্রাতি উপদেশ ॥ 

যত্ত সহকারে এই আইনটি অনুধাবন করুন। এটা খুব প্রয়োজনীয় আইন। 
নীচের লেখা বিষয়গুলি এই আইনের ব্যাখ্যা বুঝতে এবং সঠিক প্রয়োগে আপনাকে 
সাহায্য করতে পারে। 

(এ) খেলোয়াড়দের “বলের পেছনে” থাকবার দরকার নেই। তারা খেলার মাঠের 
মধ্যে এবং পেনাল্ট-এরয়ার বাইরে যেকোন জায়গায় থাকতে পারেন, কিল্তু 
অবশ্যই বল থেকে কমপক্ষে ১০ গজ দূরে থাকবেন। 
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(নি) পেনাল্টি-কিক করবার আগ্নে সবসময় রেফারীর সঞ্তেকেতের জন্য দেরী করবেন 

(দি) বলাঁট কিক না হওয়া পর্যন্ত গোলারপার তার নিজ দুই গোলপোস্টে 
মধ্যে গোল-লাইনের উপরে যেখানে অবস্থান করবেন, সেখান 'থেকে নড়ে 
পারবেন না এবং কোন খেলোয়াড় পেনাল্ট-এঁরয়ার বাইরের স্থান থেকে ভেতনে 
ঢুকতে পারবেন না। এখানে কোন অপরাধ করা হলেই সতর্ক করা হবে এব 
অপরাধের পুনরাচরণে খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া যেতে পারে 

(ডি) মনে রাখবেন, অবশ্যই কিকটি সামনের দিকে করতে হবে। 

(ই) যাঁদ পেনাল্ট-কিকের নিশি দেওয়া হয় এবং সেই কিক থেকে গোল হয় 
তবে রেফারাী রক্ষণকারী দলের যে কোন আইনভঙ্গের ঘটনাকে অবহেলা করে 
গোলের নিরদশশে দেবেন। 

মন্তব্য-_ভাষ্য-_জ্ঞাতব্য 
€্ 

মান্ন ৯ট অপরাধ আছে যা ইচ্ছাকৃত হ'লে পেনাল্টি-কিকের নর দেওয় 
যায়। ১২ নম্বর আইনের আলোচনা কালে এই ৯ট অপরাধের কথা বিষদভাতে 

করা হয়েছে। আইনের ধারা, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত এব, 
ও খেলোয়াড়দের প্রাতি উপদেশে যে সব কথা বলা হয়েছে তা ভালভাবে 

পড়লে আইনের ব্যাখ্যা নিয়ে সাধারণত মাথা বাথার খুব কারণ থাকে না। তবে 
যারা সাত্য সাঁত্য আইনকে ভালবাসেন এবং আইনের ধারা 'নিয়ে চুলচেরা 'বিচার 
করে আনন্দ পান, তাঁদের কথা স্বতন্ত্র । 

কুট প্রশ্ন পেনাল্টি কিকেব আইনের মধ্য থেকেই এমন কতগদীল কত প্র 
করা যায়, যার সমাধান বেশ কম্টসাধ্য। অন্ততপক্ষে আন্তর্জাতক সঙ্ঘের ব্যাখ্য 
ও সিদ্ধান্ত জানা প্রয়োজন । যেমন, আপাঁন পেনাল্টি-কিক করছেন, আপনার জো 
কিক গোলপোস্টে প্রাতিহত হয়ে ফিরে এসে বাতাসের সাহায্যে আপনার 'নীজে: 
গোলেই ঢুকে গেল। গোল হবে কি? 

আঁধকাংশ রেফারাই বলবেন, না গোল হবে না। কারণ, ডিরেক্ট বা ইনীডরে, 
রে রা ররর রাগ নানি 
ডিরেক্ট 'ফ্রি-কিক। সৃতরাং এ ক্ষেত্রেও গোল হবে না। 

বিতাদিিনি রাত না পেনাল্ট কিককে ঠিক ডিরেক্ট 'ফ্রিিককের অন্তর্ভূ 
করা যায় না। এট একটি বিশেষ ধরনের কিক এবং যার জন্য সম্পূর্ণ পৃথক একা 
আইন আছে । এই আইনের কোথাও লেখা নেই যে, পেনাল্টি কক নিজের গোলে 
ঢুকলে গোল হবে না। শুধু লেখা আছে কিকটি সামনের দিকে করতে হবে 
সামনের দিকেই তো কিক করা হয়েছে। এখন গোল পোস্টে লেগে ফিরে এছে 
যাঁদ বল নজের গোলে ঢোকে, গোল হবে না কেন? 

প্রশ্নাট ভারতে-_এক নম্বর শ্রেণীভুন্ত রেফার হবার জন্য বিভিন্ন আযাসো 
সিয়েশনের রেফারীদের যে পরাঁক্ষার ব্যবস্থা আছে, সেই প্রশ্নপত্রে দেওয়া হয়েছিল 
পরাীক্ষকদের নাকি অভিমত : এভাবে পেনাল্টি-কিক নিজের গোলে ঢুকলে সো 
আইনসম্মত গোল হবে। কিন্তু এ বিষয়ে সন্দেহের এবং তর্কের অবকাশ আছে 
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গোল-কিপারের নড়াচড়া-_-আইনের ধারায় বলা হয়েছে, ষতক্ষণ না ?িক করা 
য় ততক্ষণ বিপক্ষ গোল-কিপার নিজের দুই গোল পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের 
পর পায়ের পাতা না নাড়িয়ে দাঁড়য়ে থাকবেন। এর অর্থ গোল-কিপার কোন- 
তেই কিকের আগে পায়ের পাতা নড়াতে পারবেন না, কিন্তু অনা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ 
ডানর ক্ষেত্রে বাধা নেই। 

ভূল সংশোধন-_-১৯৬১ সালের আইন বই পরন্ত পেনাল্ট-ীকক সম্পর্কে 
বারও একটি অসঙ্গাঁত ছিল। নতুন বইয়ে সেটা আর নেই। আগে আন্তজাতক 
জ্বের সিদ্ধান্তে ছিল পেনাল্ট-কিক করবার পর বল যাঁদ ব্ুসবার বা গোল- 
শাস্টে লেগে ফেটে যায় তবে আর একটি নতুন বল সংগ্রহ করে আবার পেনাল্ট- 
কুক করতে হবে। কিন্তু এখন এ সিদ্ধান্তটি তুলে দেওয়া হয়েছে৷ তুলে দেবার 
দন্তিও আছে । পেনাল্ট-ককের পর ব্ল যাঁদ পোস্টে বা রুসবারে লেগে ফেটে 
য় তবে আবার পেনাল্টি-কিক হবে কেন? বল ফেটে যাওয়াকে দৈব্যুর্ঘটনা 
লেই ধরতে হবে। কক তো আগেই হয়ে গেছে। দৈবদন্্ঘটনায় যাঁদ বল ফেটে 
য় কেন রক্ষণকারী দল আবার াবপদের ঝাঁক নেবেন ঃ নতুন বলে ড্রপ শদয়েই 
খলা আরম্ভ হবে। 

এইভাবে আরও কন্টকচালী প্রশ্ন করা যেতে পারে যার ঠিক সমাধান বেশ 
মস্যাপূর্ণ। যাক সে কথা। সব সময় মনে রাখতে হবে, রক্ষণপন্ষের অপরাধে 
গাল না ছলে আবার কিক হবে, গোল হলে অপরাধকে অবহেলা করতে হবে। 
ন্যদিকে, আক্রমণ পক্ষের অপরাধে অর্থাৎ নিয়মভঙ্গ সত্বেও গোল হলে আবার 
কক হবে, গোল না হলে নিয়মভঙ্গের ঘটনা উপেক্ষা করতে হবে । শুধ; কারের 
সয়মভঞ্গের ক্ষেত্রে প্রাতপক্ষ দল ইনাডরেন্ট 'ফ্র-কিক পাবে। 

গোল-কিপারের ভুল ধারণা- পেনাল্টি-কিকের ব্যাপারে এক বিষয়ে বহু গোল- 
কপারের ভুল ধারণা আছে। কিক করবার জন্য বলটি যথাস্থানে বসাবার পর 
[নেক গোল-কিপারই এাঁগয়ে এসে বলের লেস উল্টে বাঁসয়ে দিয়ে যান। গোল- 
কারের এভাবে বল বসানোর কোন আঁধকার নেই। 'কিকার যথাস্থানে তাঁর 
চ্ছেমত বল বসাতে পারেন। এ বিষয়ে রেফারীকে লক্ষ রাখতে হবে এবং গোল- 
কপারের বে-আইনী হস্তক্ষেপের জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। আর সব সময়ই 
খলোয়াড়দের মনে রাখতে হবে পেনাল্ট-ককের সময় যে কোন রকমের 'িয়ম- 
'্গের অর্থ সতর্ক হওয়ার লঙ্জাকে আমন্ত্রণ করা । 

অপরাধ যেখানে শাস্তি সেখানে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে; খেলাটি 
দি চালু থাকে তবে বল যেখানেই থাক নিজেদের পেনাল্টি-এরয়ার মধ্যে 
পনাল্টীষোগ্য অপরাধ করলে তার শাস্ত পেনাল্টি-কিক। 
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যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ মাটির উপর দিয়ে অথবা শৃন্য দিয়ে টাচ-লাই- 
আতিক্রম করে, তখন যে খেলোয়াড় শেষে বলাট স্পর্শ করেন তাঁর বিপক্ষ দলে; 
একজন খেলোয়াড়, বলাঁট যেখানে টাচ-লাইন আতিনক্রম করে সেই যায়গা থেবে 
বলাঁট যে কোনাঁদকে মাঠের মধ্যে ছুড়ে দেবেন। বলটি ছ-ুড়ে দেবার সময়, 
বল ছদুড়ছেন, তিনি অবশ্যই খেলার মাঠের ঈদকে মুখ করে থাকবেন এবং প্রভোব 
পায়ের পাতার কোন না কোন অংশ টাচ-লাইনের উপরে বা টাচ-লাইনের বাইট 
মাঠের সঙ্গে লেগে থাকবে । বল নিক্ষেপকারী দুখানি হাতই ব্যবহার করবে 
এবং বলটি মাথার উপর দিয়ে ছ-্ড়বেন। বল নিক্ষেপ করার সঙ্গে সঙ্গে বলা 
খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে, কিন্তু নিক্ষেপকারী আবার বল খেলবেন না, 
পযন্ত না অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্পর্শ করেন বা খেলেন। থ্রোইন থেত 

গোল হবে না। 

॥ শ্াস্ত ॥ 

(এ) যাঁদ বলাঁট বে-আইনীভাবে ছোঁড়া হয়, তবে বিপরীত দলের একজ 
খেলোয়াড় থো-ইন করবেন। 

(বি) অন্য কোন খেলোয়াড় বলট খেলবার বা স্পর্শ করবার আগে হ 
নিক্ষেপকারী যাঁদ দ্বিতীয়বার বল খেলেন তবে প্রতিপক্ষ দলের একজন খেলোয় 
নিয়ম ভঙ্গের যায়গা থেকে ইন-ডিরেই্ই ক্রি-কিক করবেন। 

1 অঞ্রুওত্র।তক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত ॥ 

(১) যাঁদ কোন খেলোয়াড় থ্রোইন ক'রে, অন্য কোন খেলোয়াড় বল স্প 
করার বা খেলার আগে, দ্বিতীয়বার খেলার মাঙ্জের মধ্যে হাত "দিয়ে বল খেছে 
তবে রেফারী ভিরেন্ত 'ফ্র-কিকের নির্দেশ দেবেন। 

€২) যান ঘ্রোইন করবেন তাঁর দেহের কিছ অংশ অবশ্যই মাঠের 'দ 
মুখ করে থাকবে। 

॥ রেফারণদের প্রাত উপদেশ ॥ 

লক্ষ রাখবেন যে: 

(এ) লাইন্সম্যান যেন, পার এল বা থে 
ঘ্রোইন হবে, তা তাঁর পতাকা দ্বারা স্পম্টভাবে দোখিয়ে দেন। 1তাঁন অব 
সত থাকবেন, যাতে তাঁর দ্বারা কোন বাধা সৃষ্ট না হয়। 



১৫ নম্বর আইন-ঘ্ো-ইন্ ১০৩ 

এস 

প্রোইনের ঠিক পদ্ঘাত 
প্রোইনের সময় মাথার উপর দিয়ে 

প্লোইনের সময় পায়ের পাতা যাঁদ হাত ?নয়ে এইভাবে বল ছ;ড়তে হয়। 
জামর সঞ্চোে লেগে থাকে তবে ছাট; দুই হাতে সমান জোর থাকবে, হাতের 

বাঁকয়ে বল ছংড়লে দোষ নেই আঁবচ্ছেদ গতি থাকবে 



১০৪ ১৫ নম্বর আইন- গ্রো-ইন্ 

18. ১ 

শ্রন্জা বা রড 

০9 সারি 

টাট লাইন 

প্রোনইনের সময় পায়ের ভুল 

বল প্রো করবার সময় অনেক খেলোয়াড়ের পায়ের গোড়ালী এই' ভাবে টাচ-লাইন থেকে 
উঠে যায়; এটা ভুল পদ্ধাত। এর ফলে খেলোয়াড় প্রকৃতপক্ষে মাতের মধ্যে কে বল 
ছোঁড়েন। ৰল ছোঁড়ার সময় পায়ের পাতার অংশ অবশ্যই টাচ-লাইনের উপরে বা মাঠের 

| বাইরে মাঁটর সঙ্গে লেগে থাকবে 

নর্ভুল পদ্ধাত ভুল পদ্ধাত 

* গ্রো-ইন করবার জন্য বল ধরার ঠিক পদ্ধাঁত প্রোনইনের সময় বল ধরার ভুল পদ্ধাত 

(বি) যে খেলোয়াড় গ্রোইন করবেন তিনি যেন প্রকৃতই দ:স্থাঁন ছাত ব্যবহার 
করেন; কোন কোন খেলোয়াড় কেবল এক হাত 'দয়েই বল ছুড়তে অভ্যস্থ, 
অপর হাতখানি কেবল সহায়ক হিসাবেই ব্যবহার করে থাকেন। 

(দি) বলটি যেন ছুড়ে দেওয়া হয়; দুই হাত ব্যবহার করলেও বলাঁট যেন কেবল 
ফেলে দেওয়া না হয়। 

(ডি) গ্রোইন করবার সময় বল নিক্ষেপকারী খেলোয়াড়ের দুই পায়ের পাতার 
কোন না কোন অংশ যেন মাটিতে লেগে থাকে। 



১৫ নম্বর আইন-ঞ্রো-ইন্ ১০৫ 

কখনও কখনও থো-ইন করবার সময় কোন কোন খেলোয়াড় সরাসাঁর প্রাতপক্ষের 
গোলের মধ্যে বল ছুড়ে দেন; এ ক্ষেত্রে রেফারী গোল-কিক দেবেন। অবশ্য, যাঁদ 
রি রাজ জিরা জালাসারিসারিনিরাররারাদাররেতজা নি 

দেবেন। 

॥ খেলো য়।৬1-ঢা প্রাতি উপদেশ ॥ 

বল টাচের (খেলার মাঠের টাচ-লাইনের বাইরের যায়গার নাম 'টাচ') মধ্যে 
গেলে ঘ্রোইনের দাবি করার অভ্যাস খুব বেশী দেখা যায়, িন্তু এটা অহেতুক 
দাঁব। লাইন্সম্যানকেই তাঁর 'সদ্ধাল্ত জানাতে 'দন। 

থো-ইন বা অন্য কোন "সিদ্ধান্ত প্রাতিপক্ষ দলের পক্ষে দিলে, বলাঁট ছশুড়ে 
দিরে কিংবা কিক করে দূরে সরিয়ে দিয়ে বালকোচিত ব্যবহার বা ঝিযান্তি প্রকাশ 
করবেন না। 

মন্তব্য ভাষ্য জ্ঞাতব্য 

যখন খেলার সময় বলের সম্পূর্ণ অংশ মাটির উপর 'দিষে বা শূন্যে থাকা 
অবস্থায় টাচ-লাইন আতিক্রম করে, তখন টাচ-লাইনের উপর দাঁড়য়ে বা মাচের 
বাইরে দাঁড়য়ে বল মাঠের মধ্যে ছুড়ে দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করতে হয়। যে 
খেলোয়াড়ের শেষ স্পর্শের পর বল টাচ-লাইন আতরুম করে, সেই খেলোষাড়ের 
প্রতিপক্ষ দলের যে-কোন খেলোয়াড় বল ছণ্ডড়ে দিতে পারেন। এই ছুড়ে দেওয়ার 
নাম খ্রোইন। 'থো" কথাটির অর্থ ছোঁড়া, ইন্ কথার অর্থ মধ্যে। অর্থাৎ ছপুডে 
মাঠের মধ্যে বল দিলে আবার বল খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয়। 

থোইনের কতগ্ীল নিয়ম আছে। অতাঁতে এই নিয়ম ভাঙলে ইন-ডিরেক্ট 
ফ্রি-কিকের নির্দেশ দেবার বিধান ছিল। কিন্তু বহুকাল সে-ীনয়ম উঠে গেছে। 
এখন ভুল পদ্ধতিতে গ্রো-ইন করলে তার শাস্তি প্রাতপক্ষ দলের পাল্টা ঘ্রো-ইন। 

টবল আইনে যতরকম নিয়ম লঙ্ঘনের ঘটনা আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে 
লঘু অপরাধ ভূল পদ্ধাতর ঘ্রো-ইন। যাকে বলে সম্পূর্ণভাবের টেকনিক্যাল অফেন্স, 
রি নামেই শুধু অপরাধ । তাই শাঁস্তও লঘ--একই জায়গা থেকে প্রাতপক্ষের 
থো-ইন। 

কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, এই টেকনিক্যাল অফেন্সেও প্রাতপক্ষ দল অনেক 
সুবিধা পেতে পারে। বিশেষ করে, যখন নিজেদের সীমানার মধ্যে কর্নার পতাকার 
কাছাকাছি জায়গা থেকে গ্রো-ইন করা হয়। কারণ, ঘ্রো-ইনের সময় অফ-সাইডের 
বালাই নেই। সূতরাং আপাঁন যদি নিজের সমানার কর্নার পতাকার কাছ থেকে 
ভুল পদ্ধাতিতে থো করেন, প্রতিপক্ষ থ্রো পাবে এবং তার থেকে তাদের গোলের 
সুযোগও এসে যেতে পারে । সমভাবে প্রতিপক্ষের কর্নার পতাকার কাছে নিজেদের 
ঘো-ইন ভুল হলে নিজেদের সুযোগ নম্ট হবে। তাই ঘ্রোইনের সময় সতর্ক.থাকা 
প্রয়োজন, যাতে কোন ভূল না হয়। 



১০৬ ১৫ নম্বর আইন- প্লোইন্ 

সততা থেকে দৌড়ে এসে বা পা দানি সামনে পেছন রেখে কাবা 
পায়ের গোড়ালি উশু করে পাতার সামনের দিকে দেহের ভার রেখে বল ছোঁড়া 
আইনাবরুদ্ধ নয়। কিন্তু সব সময় লক্ষ রাখতে হবে, বল ছোঁড়ার সময় কোন 
পা জমর উপর থেকে যেন একেবারে উঠে না যায়, আর খেলোয়াড় যেন মাঠের 
মধ্যে চুকে পড়ে বল না ছোঁড়েন। মাঠের বাইরে টাচ-লাইনেব বেশ দূর থেকে 
কিংবা টাচ-লাইনের উপর থেকে বল ছোঁড়া যেতে পারে, 'কিল্তু টাচ-লাইনের 
ভেতরে এসে বল ছোঁড়া নিয়মাবরুদ্ধ। টাচ-লাইনের উপর দাঁঁড়য়ে বল ছোঁড়ার 
সময় অনেকের পারের গোড়ালি উঠে যায় এবং টাচ-লাইনের সঙ্গে পাষের সংযোগ 
থাকে না। এটা ভুল পদ্ধাত। এই ভুলের ভয় থেকে 'িম্কীতি পাবার সবচেয়ে ভাল 
পল্থা টাচ-লাইনেব একটু বাইরে থেকে কংবা টাচ-লাইনের উপর পায়ের পাতার 
অগ্রভাগ মিশিয়ে রেখে বল ছোঁডা। 

হাতের গাঁত-_ঠিক মাথার উপরে হাতে বল থাকা সময়ে বল হস্তমুস্ত করতে 
হবে, অনের্কর এমন ভুল ধারণা আছে। বল ছোঁড়ার সময় স্বাভাবিকভাবেই হাত 
মাথার সামনে এসে পড়ে। এটা নিয়ম লঙ্ঘন নয়। মাথার পেছন দিক থেকে কিংবা 
মাথার উপর দিয়েই ছোঁড়ার গতি আরম্ভ হোক_বল হস্তমুস্ত হওয়া পর্যন্ত হাতের 
আঁবচ্ছেদ গাঁত থাকা প্রয়োজন। আর নিজেদের স্বার্থেই যত তাড়াতাঁড় সম্ভব 
থোইন করা বাঞ্ছনীয়। 

টাচলাইনের কতদূর থেকে থ্রো-ইন করা যায় আইনে তার উল্লেখ নেই । বেশ 
দূর থেকে গ্রোইন করার সময় প্রাতক্ূল হাওয়ার ফলে যাঁদ বল খেলার মাঠের 
মধ্যে না ঢোকে তবে আবার ঘ্রোইন করতে হবে। কারণ, বল মাঠের মধ্যে না 
ঢোকা পর্যন্ত খেলার মধ্যে বলে গণ্য হয় না। 



১৬ নম্বর আইন--গোল-কিক 

॥ মূল আইন ॥ 

যখন আরুমণকারী দলের কোন খেলোয়াড় দ্বারা খেলা হবার পর বলের 
সম্পূর্ণ অংশ শূন্যে থেকে বা মাটির উপর 'দিষে, দুই গোলপোস্টের মধ্যের অংশ 
ব্যাতরেকে, গোল-লাইন আতক্লম করে, তখন যে জায়গা দয়ে বল লাইন আঁতনক্রম 
করে, গোল-এরিয়ার সেই অর্ধাংশের মধ্যের নিকটতম জায়গা থেকে রক্ষণকারী 
দলের একজন খেলোয়াড় দ্বারা বলাট সরাসাঁর খেলার মধ্যে এবং পেনাল্ট- 
এয়ার বাইরে কিক করে পাঠাতে হবে। পরে বলাঁট কক করে খেলার মধ্যে 
পাঠিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে গোল-ীকপার গোল-কক নিজের হাতে গ্রহণ করবেন না। 
যাঁদ বলাট পেনাল্টি-এরিয়ার বাইরে, অর্থাৎ সরাসাঁর খেলার মধ্যে কিক করে 
পাঠান না হয়, তবে আবার কিক করতে হবে। অন্য কোন খেলোয়াড় বলাঁট স্পর্শ 
না করা পর্যন্ত, কিংবা না খেলা পর্যন্ত কিকাব দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না। 
এই ধরনের কিক থেকে সরাসার গোল হবে না। যে খেলোয়াড় গোল-ীকক করবেন 
তাঁর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা কিক করবার সময় পেনাল্ট-এরয়ার বাইরে 
থাকবেন। 

॥ শাস্তি ॥ 

যে খেলোয়াড় গোল-কক করেন সেই খেলোয়াড় যাঁদ বলাট পেনাল্ট-এাঁরয়া 
আতিক্রম করবার পর, এবং অন্য কোন খেলোয়াড় এ বল স্পর্শ করবার বা খেলবার 
আগে দ্বিতীয়বার বলটি খেলেন তা হলে নিয়মভঙ্গের জায়গা থেকে বিপক্ষ 
দলকে ইন-ডিরেই ফ্রি-কিক করতে দেওয়া হবে। 

॥ আন্তর্জাতিক পঙ্যের সিদ্ধান্ত ॥ 

যখন গোল-কক করার পর কিকার পেনাল্টি-এরয়া পার হবার আগে আবার 
বল স্পর্শ করেন তখন আইনমাফিকভাবে কিক করা হয়ান বলে ধরা হবে এবং 
আবার গোল-কিক করতে হবে। 



১০৮ ১৬ নম্বর আইন গোল-কিক 

পন্ড উট ৬ তু ৪০৮ 

গোল-কিকের সময় কোথায় বল বসাতে হবে? 

'গোল-কিক'৫ গোল-এাঁরয়ার মধ্যে বল বাঁয়ে কিক করে পেনাক্টি-এারয়া পার করে 
দিতে হবে। ক্রসবারের মাঝামাঝি যায়গার উপর 'দিয়ে বল গোল-লাইন আতক্রম করলে 
ণজ” ও “এইচ' রেখার ঘে কোন জাম়্গায় বল বাঁয়ে গোল-কিক করতে হবে। গোল- 
পোন্টের উপর 'দয়ে অর্থাৎ «এম বিন্দর উপর দিয়ে বল গোল-লাইন আঁতক্রম করলে 
এন, 'এম' রেখার যে কোন জায়গায় 'বল বাঁয়ে কিক করতে হবে; সমভাবে ণপ' 
ও “ও” লাইনে বল বসাতে হবে যদ বল "ও" বিন্দুতে গোল-লাইন' আঁতক্রম করে। 

গোল-পোপ্টের দুশদকে 'আই' থেকে এবং “ই” থেকে কর্নার-পতাকা পর্যন্ত লোগ্- 
লাইন দিয়ে বল মাঠ আঁতররম করলে “আই, “জে ও ই” 'এফ' লাইনের পাশে গোল- 

এরয়ার মধ্যে বল বাঁসয়ে গোল-কিক করতে হবে। 

॥ রেফারাদের প্রাতি উপদেশ ॥ 

কোন্ পাশ থেকে গোল-কক করা হবে সেটা পারিম্কারভাবে দোখয়ে দেবেন। 
খেলোয়াড়রা যথাস্থানে আছেন এবং বল ঠিক জায়গায় বসান হয়েছে, অর্থাং 

আইন অনুযায়ী যেমন বলা হয়েছে সব সেইভাবে আছে, এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে 
[িক করবার সঙ্কেত দেবেন। 

মন্তব্য-__ভাষ্য- জ্ঞাতব্য 

অনেকের ভুল ধারণা আছে, কোন গোল হবার পর যে কিক করে আবার 
খেলা আরম্ভ করা হয় সেইটাই বুঝ গোল-কক। কিন্তু গোল হবার পর আবার 
খেলা আরম্ভের জন্য মধ্যমাঠ থেকে যে কিক করা হয়, তার নাম স্লেসকিক। 
গোল-কিক হচ্ছে, গোল ব্যতিরেকে ব্রস-বারের উপর দিয়ে বা দুই গোল-পোস্টের 
দু' পাশ দিয়ে আক্রমণকারী কোনো খেলোয়াড়ের স্পর্শের পর বল গোল-লাইন 
আতিকুম করলে গোল-এঁরয়ার মধ্য থেকে যে কিক করে আবার খেলা আরম্ভ 
করা হয়, সেই কিক। প্রতিপক্ষের ইন-ডরেই্ 'ফ্র-কিক, গোল-িক, গ্লেস-কিক 
এবং ঘ্রোইন, ছ্বিতাঁয় খেলোয়াড়ের স্পর্শ বাতিরেকে গোলে প্রবেশ করলেও গোল- 
কিক করে খেলা আরম্ভ করতে হয়। 



১৬ নম্বর আইন-গ্োল-কিক ১০৯ 

(১) বল যেখান 'দয়ে গোল-লাইন আঁতক্রম করবে গোল-এারয়ার মধ্যে তার , 
জায়গায় বল বাঁসয়ে গোল-কিক করতে হবে। 

(২) কিকের সময় বল নিশ্চল অবস্থায় থাকবে। 
(৩) 'কিকের সময় প্রাতপক্ষের কোন খেলোয়াড় পেনাল্ট-এীরয়ার মধ্যে থাকতে 

পারবেন না। 

(৪) কিক করা বল পেনাল্টি-এঁরয়া পার হবার পর বলাঁট খেলার মধ্যে বলে 
গণ্য হবে। 

(৫) আর কারো স্পর্শের আগে কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না। 

(৬) পরে পেনাল্টিএরয়ার নাইরে কিক করে পাঠাবার উদ্দেশ্যে গোল-কপার 
কের পর পেনাল্ট এীরয়ার মধ্যে বল হাত 'দয়ে ধরে কিক করবেন না। 
গোল-কিক পেনাল্ট-এরয়া পার হবার পর পা 'দয়ে আবার এয়ার মধ্যে 
এনে অবশ্য হাতে ধরে কিক করতে পারেন। 

(৭) গোল-কক থেকে সরাসার গোল হবে না। 

(৮) গোল-কিক থেকে সরাসার বল পেলে অফসাইডেরও বালাই নেই। 
(৯) গোল-এরিয়ার মধ্য থেকে সামনের দিকে বা পাশাপাশি কিক করা যেতে 

পারে, কিন্তু যোদকেই কিক করা হোক, পেনাল্টি-এরিয়া পার হওয়া চাই। 
(১০) পেনাল্ট-এীরয়া পার হবার আগে কেউ বল খেললে, এমন কি 'কিকার 

দ্বিতীয়বার বল খেললেও আবার গোল-কিক করতে হবে। 



১৭ নম্বর আইন- কর্ণার-কিক 

॥ মূল আইন ॥ 

রক্ষণ-দলের কোন খেলোয়াড় দ্বারা বল খেলা হবার পর দুই গোল-পোস্টের 
মধ্যের অংশ ব্যাতিরেকে ষখন বলের সম্পূর্ণ অংশ শূন্যে থেকে বা মাটির উপর 
দয়ে নিজেদের গোল-লাইন আতর্রম করে, তখন আরুমণ-দলের একজন খেলোয়াড় 
ানকটবতর” কর্নার-পতাকাদণ্ডের পাশের বৃত্তাংশের (কোয়ার্টার-সার্কেল) মধ্য থেকে 
এ পতাকাদণ্ড না সারয়ে বল কিক করবেন। এই 'িকই হচ্ছে কর্নারীকক। এই 
কক থেকে পরাসার গোল হলে সেটা আইনাঁসদ্ধ গোল হবে। যে খেলোয়াড় 
কর্নার-কিক করবেন তাঁর বিপক্ষ দলের খেলোয়াড়রা যে পর্যন্ত না বলটি খেলার 
মধ্যে বলে গণ্য হয় অর্থাৎ বলের পাঁরাঁধর দূরত্ব আতিক্রম করে, ততক্ষণ বলের 
১০ গজের মধ্যে আসবেন না এবং অন্য কোন খেলোয়াড় কিক করা বল স্পর্শ 
না করা পর্যন্ত বা না খেলা পযন্ত িকার "দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না। 

॥ শাঁস্ত ॥ 

এই 'নয়মের কোনরকম ব্যাতিক্রম ঘটলে, নিয়মভণ্গের জায়গা থেকে বিপক্ষ 
দলকে ইন-ডিরে 'ফ্রি-কিক করতে দেওয়া হবে। 

কর্নার-ককের সময় যেখানে বল নাঁসয়ে 'কিক 
করতে হয় 

কর্নর-কিকের সময় বল অবশ্যই কর্নারের এই 
বৃত্তাংশের মধ্যে বাঁসয়ে কিক করতে হবে এবং 
কর্নার-পতাকা অপসারণ বা হেলানো বাঁকানো 

চলবে না 



১৭ নম্বর আইন- কর্নারকিক ১১১, 

॥ খেলোয়াড়দের প্রতি উপদেশ ॥ 

কোন পাশ থেকে কিক করতে হবে সেটা সঠিকভাবে দোখয়ে দেবেন। 
আইনে যেমন বলা হয়েছে সেই অনুযায়ী বল এবং কর্নার-পতাকা ঠিকভাবে 

আছে এবং খেলোয়াড়রা যথাস্থানে আছেন তা দেখে কিক করার সঙ্কেত দেবেন। 
কোনো কোনো সময়ে বল গোল-পোস্টে প্রাতহত হয়ে কারের কাছে ফিরে 

যায়। আইনে বলা হয়েছে, যতক্ষণ না অন্য খেলোয়াড় দ্বারা বলটি স্পর্শ হয় 
ততক্ষণ অবশ্যই তান আবার বল খেলবেন না। 

কর্নারাঁকক করবার আগে, কোন খেলোয়াড় যাঁদ কর্নার-পতাকাদণ্ড সাঁরয়ে 
রাখেন তবে কর্নারাঁকক করবার সঙ্কেত দেবার আগে পতাকাদন্ড যথাস্থানে 
স্থাপন করবার আদেশ দেবেন। 

মন্তব্য--ভাষ্য- জ্ঞাতব্য 

কর্নার-কিকের আইনে বলা হয়েছে- রক্ষণ-দলের কোনো খেলোযাড় বল খেলার 
পর গোল ব্যতিরেকে যখন বলের সম্পূর্ণ অংশ শৃন্যে বা মাটির উপব দিয়ে 
গোল-লাইন আঁতিক্রম করে যায়, তখন আক্রমণ-দলের একজন খেলোয়াড় 
কর্নারপতাকার নিচের বৃত্তাংশের মধ্য থেকে কিক কববাব আঁধকার পান। এই 
কিকই কর্নার-নিক। 

পেনাল্টি-এরয়ার বাইবে থেকে করা রক্ষণ-দলের 'ডিরেই বা ইন-ীভরেই 'ফ্ি- 
কিক যাঁদ সরাসার নিজেদের গোলের মধ্য 'দিয়ে বা বাইরে 'দয়ে গোল-লাইন 
আতিক্রম কবে, গোল-কিক পেনাল্টি সীমানা পার হবার পর যাঁদ আর কারো 
স্পর্শ ব্যাতরেকে রেফারীর গায়ে লেগে বা বাতাসের সাহায্যে নিজেদের গোলের 
মধ্য 'দিয়ে বা গোলের বাইবে দিয়ে গোল-লাইন আতির্রম করে কিংবা নিজেদের 
থ্রোইন যাঁদ আর কারো স্পর্শ ব্যাতরেকে গোলের মধ্য দিয়ে বা বাইরে 'দয়ে 
গোল-লাইন আঁতক্রম কবে তা হলেও প্রাতিপক্ষ কর্নার-কিক পায়। 

কর্নারীককের সময় নিচের লেখা নিয়মগুলি অবশ্যই পালন করতে হবে। 
(১) গোলের যে পাশ দিষে বল গোল-লাইন অতিক্রম কববে মাগেব সেই পাশের 

কর্নারের কোয়ার্টার সার্কেলের মধ্যে বল বাঁসয়ে কর্নারকক করতে হবে। 
(২) কর্নার-কিকের সময় কর্নাব-পতাকা সরানো বা বাঁকানো চলবে না। 
(৩) কিকের সময় বল নিশ্চল অবস্থায় থাকবে। 
(8) কিক না হওয়া পর্যন্ত প্রাতপক্ষ বল থেকে অন্তত ১০ গজ দূরে থাকবে। 
(৫) বল নিজের পাঁরাঁধর দূরত্ব আঁতন্রম করবার পর খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে। 
(৬) অন্য কেউ স্পর্শ না করা পর্যন্ত 'কিকার দ্বিতীয়বার বল খেলবেন না। 
(৭) কর্নাবীককের সময় অফ-সাইডের বালাই নেই। 
(৮) ১৮১৭৭১৩৭০০০৮০১০০৬ ১০৪ 
কর্নারকিক ডিরেক্ট ফি-কিকের 



১১২ ১৭ নম্বর আইন-কর্নার-কিক 

ধন;কের মত বাঁকা কিক-_অনেক খেলোয়াড়ের কর্নারএকক শূন্যে ধনুকের 
মত বে'কে সরাসাঁর গোলের মধ্যে ঢুকে যায়, এ ক্ষেত্রে গোলের নির্দেশ দিতে 
হবে। আবার অনেকের কর্নারকিক ধনুকের মত বে'কে মাঠের বাইরে থেকে 
মাঠের ভিতরে চলে আসে। হাওয়াও অনেক সময় কর্নার-কিকের পর মাঠের 
রা বের 
করবে তখনই রেফারাঁকে বাঁশী বাজাতে হবে। 'কিকের কায়দায়ই হোক, কিংবা 
৯০ দুলু পুন ৩০৮০৯ সেটা 
'মরা' বল। 



ক্ষিপ্ত-সার 

আইনের ধারা, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সিদ্ধান্ত এবং রেফারা, 
খেলোয়াড় ও সম্পাদকদের প্রাত উপদেশের মধ্যে আইন-কানূন 
সম্পর্কে সব কিছুই বলা হয়েছে। কিছ কিছু অস্পষ্ট 'বিষয় 
মন্তব্য, ভাষ্য ও জ্ঞাতব্যের মধ্যে পাঁরস্কার' করবার চেষ্টা করোছ। 
তব্দ এক নজরে এবং এক সঙ্গে কতগুলি প্রয়োজনীয় বিষয় 
সম্পর্কে স্পষ্ট ধারনার জন্য “সখাক্ষপ্ত-সার'-এর সংযোজন করা 
হচ্ছে। 

কোন্ ন্রাটিতে খেলা আরম্ভ হতে পারে না 

(১) যাঁদ প্রাত দলে পৃথক বং-এর জামা পরা একজন করে গোল-কিপার না থাকে; 
(২) যাঁদ মাত্র একটি দল মাঠে উপাঁস্থত থাকে; 
(৩) যাঁদ কোন দলে ৭ জনের কম কিংবা ১১ জনের বেশশ খেলোয়াড় থাকে; 
(৪) দুই দলের জামার রং যাঁদ এক হয়; 
(৫) যাঁদ কোন দল নিয়ম বহ্ভূত পোশাক পরে কিংবা খাল গায়ে মাঠে নামে; 
ডে) খেলায় যাঁদ দুইজন লাইন্সম্যান না থাকে; 
(৭) সাসপেন্ড খেলোয়াড় যাঁদ লাইন্সম্যান থাকে; 
(৮) খেলার মাঠে যাঁদ মাপজোকের দাগ (মার্কং) না থাকে; 
(৯) মাঠে যাঁদ কর্ণার-পতাকা না থাকে; 
(১০) ক্রস-বারের বদলে যাঁদ দাঁড় লাগান থাকে; 
(১১) ঝড়, জল, কিংবা প্রাকতিক দুর্যোগের মধ্যে খেলা আরম্ভ করলে যাঁদ খেলোয়াড়ের 

আশঙ্কা থাকে: 

(৯২) মাঠে যাঁদ উপযান্ত আলোর অভাব হয; 
(পযন্ত আলোব মধ্যে 'খেলা শেষ কধবার মত সময় হাতে না থাকলে খেলা আরম্ভ করা 

উচিত নয়) 
(৯৩) যাঁদ আইন-সম্মত বল না পাওয়া যায়। 

বিঃ দ্রঃ পল্লীগ্রামে, অনেক শহরে বা জ্যানয়র প্রাতযোগিতায় মাঠের অবস্থা, মাপলোকের 
দাগ বা খেলোয়াড়দের সাজ-পোশাক সব সময় পুরোপ্যার আইন-মা্িক না-ও থাকতে পারে। 
বেফারণ ও লাইল্সম্যানদের পাহায্যকাবশ প.দ্তকে এসব ক্ষেত্রে রেফারণীদের খেলা পাঁরচালনা 
ক'রে পরে সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে রিপোর্ট পাঠাতে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই, সামান্য 
ন্বাটতে খেলা আরম্ভ করবেন, [ক করবেন না, সেটা রেফারণর বিচার-িবেচনাৰ উপর নির্ভর 
করে। 

কখন খেলা বন্ধ ক'রে, "ড্রপ" দিয়ে আবার খেলা আরম্ভ করতে হয় 

(১) যখন খেলার মধো বল ফেটে যায় বা বল বে-আইনশ হয়ে পড়ে; 
(২) যখন রেফারশীর বিনা অন;মাঁততে খেলোয়াড় বা অন্য কেউ ম্রাঠে প্রবেশ বা পুনঃ- 

প্রবেশ করে; 

0৩) যখন দর্শক মাঠে ঢ্কে পড়ে; 

৮ 
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(৪) বখন রেফারীর নিজের ভুল সঙ্গে সলো খর পড়ে; 
(৫) যখন বল নিয়ে জড়াজাঁড় করবার সময় খেলোয়াড়দের (বিপদের আশম্কা থাকে; 
(৬) যখন খেলোয়াড়ের সাজ-পোশাক খুলে পড়ে যায়; 
(৭) যখন রেফাবাঁ, লাইন্সম্যান অথবা খেলোয়াড় অপরাধ ব্যতিরেকে) জাহত হন; 
(৮) যখন শাস্তমূলক অপরাধ ছাড়া খেলোয়াড়কে সতক* করা হয়; 
(৯) যখন বল মাঠে খেলার মধ্যে থাকে, খেলোয়াড় মাঠের বাইরে অপরাধ করে; 
(১০) যখন দর্শক, কোন প্রাণী বা বাইবের কোন কিছু বল প্পর্শ কবে; 
(১১) যখন বাইবেব কোন কিছ খেলোয়াড়কে বিভ্রান্ত কবে; 
(১২) আইনে বলা হয়ান__এমন কোন কারণে যখন খেলাষ ব্যাঘাত ঘটে; 
(১৩) পেনাল্টি-কিকেব সময় কিক করা বল খেলাব মধ্যে বলে গণ্য হবার আগে যখন 

আক্রমণকাবী দলের খেলোয়াড় নিষিম্ঘ সীমানার মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং বল ক্রস-বার, গোল-পোস্ট 
অথবা গোল-কিপারের গায়ে লেগে ফিরে আমে (্যাডভান্ডেজ সাপক্ষে)) 

বিঃ দ্রঃ--দুই দলের খেলোয়াড়ের স্পর্শের পর বল মাঠের নাইরে গেলে অথবা রেফারণী, 
ড্রপের পর বল সরাসরি মাঠের বাইরে গেলেও ড্রপ দিয়ে খেলা আরম্ভ করতে হয়। 

কখন খেলা একেবারেই বন্ধ করতে হয় 

(১) দুই দলেব খেলোয়াড়দের মারামারর ফলে পরিচালনার পক্ষে খেলা যখন রেফারীব 
আয়ত্বের বাইরে চলে যাষ; 

২২) দর্শকদেব মাঠে প্রবেশ এবং উচ্ছৃঞ্খল আচরণের ফলে যখন শাস্তি-ভ্গোের আশব্কা 

(5) লেঘ বা দৈবতোর কলে খৈলার যখন উপহার ভীভাৰ হব; 
(৪) প্রাকাতক দুর্যোগের মধ্যে খেলা চললে খেলোযাড়েব যখন বিপদের আশঙ্কা থাকে 
(৫) একাঁট দলের খেলোয়াড়ের সংখ্যা যখন ৭ জপুনর কম হযে পড়ে (যাঁদ প্রাতযোগতান 
থাকে); 

(৬) ব্লস-বাব বা গোল-পোস্ট ভেঙ্গে গেলে যখন তাব পাঁববর্তনেব সুযোগ না থাকে 
(৭) বল ফেটে গেলে বা বে-আইনণ হযে পড়লে যখন বল পাওয়া না যায; 
(৮) খেলোয়াড়কে মাঠ ত্যাগেব আদেশ দিলে যখন খেলোয়াড় মাঠ ত্যাগ করতে অস্বাঁকা 

করে এবং আঁধনাযকের দ্ান্ট আকর্ষণ করা সত্বেও কিছ;তেই মাঠ ত্যাগ করে না; 

[বং দ্রঃ-_দৈবদুর্যোগ বা অন্য কোন কারণে খেলা লামায়ক বন্ধের পর যেখানে সম্ভ:, 
সেখানে প্ৰো সময় খেলাবার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। 

কোন্ কোন ক্ষেত্রে খেলা চাল; বলে ধরা যায় না 

০১) কিক-অফ বা গ্লেস-কিকের সময বল যতক্ষণ ২৭ বা ২৮ ইট পার হয়ে প্রাতগক্ষে. 
অর্ধাংশে না যায়; 

(২) গোল-কিক এবং বক্ষণকারী দলের পেনাল্ট-সীমার মধ্যেকার যে কোন ক্রি-কিব 
যতক্ষণ পেনাল্টি সীমা পার না হয় (মাঠের মধ্যে); 

(৩) যে কোন ফ্রি-কিক করবার পর বলি যতক্ষণ তার নিজের পাঁরধি, অর্থাৎ ২৭ ব 
২৮ ইণ্ি আতিক্রম না করে; 

(৪) বেফারণী বল 'প্দ্রপ' দেবার সময় বল যতক্ষণ মাঠ স্পর্শ লা করে; 
(৫) ঘ্রোইন করবার পর বল যতক্ষণ মাঠের অধ্যে প্রবেশ না করে? 
(৬) রেফার খেলা থামাবার পর যতক্ষণ আবার আইন সম্মতভাবে খেলা আরম্ভ না ছয় 
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কোন ক্ষেত্রে কোথায় দাঁড়াতে হয় 

(১) দিক-অফ এবং রাড এবং 'বপক্ষ 
খেলোয়াড়কে সেশ্টার সাকেলের বাইরে হোফওয়ে লাইন 'নিজ অর্ধাংশের মধ্যে নয়)) 

(২) গোল-কিকের রা িপক্ষ খেলোয়াড়কে পেনান্টি-এরয়ার বাইরে- যতক্ষণ বল 
পেনাল্টি-এবিয়া পার না 
নে ডিক: ইনডরেই ক্ি-কিক ও কর্নার-কিকের সময় বিপক্ষ খেলোয়াড়কে 
থেকে অন্ততঃ ১০ গজ দরে-যতক্ষণ বল তার পাঁরাধ আঁতরুম না কবে; 
(৪) পেনাল্টি-বকিকের সময় দিকার এবং বক্ষণকারী দলের গোল-কিপাব ছাড়া, দুই 

দলের বাঁক খেলোঘাড়দের মাঠের মধ্যে কিম্তু পেনাল্টি-এরয়ার বাইরে এবং বল থেকে অন্ততঃ 
১০ গজ দুরে? 

৪) পেনাঁল্টি-কিকের সময রক্ষণকাবী দলের গোল-কিপাবকে দুই গোলপোস্টের মধ্যে 
গোল-লাইনের উপর পাযষেব পাতা নিশ্চল অবস্থা বেখে; 

(৬) আব্রমণকারশ দলের ইন্-ডিবেক্ 'ফএিককেব সময যেখানে গোল থেকে ১০ গজেব 
কম যায়গা থাকবে, সেখানে বক্ষণকাব দলেব খেলোযাড়বা দুই গোল-পোস্টের মধ্যেৰ গোল- 
লাইনের উপর দাঁড়াতে পারেন। গোল-পোস্টেব বাইবে ১০ গজেব কম দূরে গোল্ল-লাইনেব 
উপন দাঁড়াতে পারেন না। 

(৮) গ্রোইনের সময বল নিক্ষেপকারী খেলোযাড়কে হয টাচ-লাইনের বাইরে, না হয় 
টাচ-লাইনের উপরে দাঁড়য়ে বল গ্রো কবতে হয়। 

(৯) খেলা চলাব সময মাঠে প্রবেশ বা পুনঃ প্রবেশের প্রষোজনে টাচ-লাইনের বাইবে 
দাঁডয়ে বেফারীর অনুমতি চাইতে হয- গোল-লাইনেব বাইবে দাঁড়যে নয। অবশ্য বল এডেড' 
অর্থং "মরা অবস্থায থাকলে গোল-লাইন 'দিষে মাঠে প্রবেশেব বাধা নেই। 

টাল নাগর সা ডিরেই, ইন-ডরেই 'ক্রি-কিক ও কর্নার-কিকের সময় 
দবপক্ষ খেলোয়াড় যেখানে ইচ্ছা দাঁড়াতে পারেন। 

কোন ক্ষেত্রে আবার কিক করার অথবা আবার গ্রো-ইনের 
আদেশ 'দতে হয় 

(১) গোল-কিক করবাব পর বল সবাসাঁব পেনাল্টি-এীবযা পাব হবাব আগে (ক) কেউ 
|যাঁদ বল জ্পর্শ কবে খে) আরুমণকাবী দলেব খেলোয়াড় যদি পেনাল্টি-এরিয়াৰ মধ্যে ঢযকে 
পড়ে গে) ফিক কবা বল যাঁদ পেনাল্টি-এবিম্া পার না হয; 

(২) 'িক-অফেব সময় বল যাঁদ 0155 আতব্রম না কবে, খে) 'বপক্ষের 
অর্ধাংশে না যায় গ) আইনসম্মতভাবে কিক-অফ হবার আগে বিপক্ষের কেউ যাঁদ সেপ্টার- 
সাকেলের মধ্যে ঢুকে পড়ে বা বল স্পর্শ করে 

2 লে দেনানি একার দির না 
পেনাল্টি-এপ্রিয়া পার হয়ে মাঠের মধ্যে না যায় খে) যাঁদ পেনাল্টি-এঁরযা পার হবাব আগে 
কেউ বল ষ্পর্শ কবে; 

€8) যে কোন দিক যাঁদ বলে পারা আিরুম না করে, কিংবা পারাধ আঁতক্রমের 
আগে কেউ বল স্পশ* করে 
নারি কের রা বা লা 

শা হয়; 
ডে) পেনাল্ট-িকের সময় যাঁদ আরুমণকাবী দলের (ককার বাদে) কেউ নিযমভঞ্গ করে 

বং 'কিকে যাঁদ গোল হয়; 
০১১ হরির যারা ররর হও 
মধ্যে অবস্থানকারণ রেফারশ অথবা আব কাবো গায়ে লেগে কিংবা প্রাতকূল হাওয়াব ফলে এাঁবয়া 
পাব হয়ে মাঠেব মধ্যে না গিয়ে, বিপথগামশ হয়ে নিজেদের পেনাল্টি-এারয়াব গোল-লাইন পার 
ইয়ে মাঠের বাইরে যায়; 
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(৮) রেফারধখয় সঙ্কেতের আগেই মাঁদ ফ্রি-কিক.করা হয়; 
(৯) কর্নাব-কিকের সময় যাঁদ কর্নার-ক্লাগ সরানো থা নাঁকানো হয়; 
(১০) যে কোন ফ্রিকক ও প্রো-ইন করবার সঙ্গে সঙ্গেই সরাসাঁর বল মাঁদ ফেটে যায়, 
০১১) গ্রো-ইনের সময় (ক) বল যাঁদ উপর দিয়ে মাঠের মধ্যে প্রবেশ না করে, খে) যাঁদ 

ঠিক যায়গা থেকে ঘ্রোইন না করা হয়। 

কখন সময থাড়াতে থা যোগ করতে হয় 

(১) পেনাল্টশকক নিষমমত করবার সুযোগ দেবার জন্য-_সময় বাড়াতে হয়; 
(২) খেলোযাড়কে সতর্ক করবাব অথবা মাত থেকে বের' কবে দেবার প্রয়োজনে_-সমষ 

বাড়াতে হয়; 
0৪) খেলোয়াড় আহত হলে, অথবা অন্য কোন কারণে খেলার সময় নম্ট হলে নন্ট সময় 

খেলার সঙ্গে যোগ করতে হয়; (নম্ট সময়ের পাঁরমাণ রেফাবণীর 'বিচার বিবেচনা সাপেক্ষ) 
(৫) যাঁদ আঁতারন্ত সময় খেলাবার 'নয়ম থাকে_-আতীরন্ত সময খেলাতে হয; 

কখন খেলোয়াড়কে সতর্ক করতে হয় 

(১) বিপজ্জনকভাবে খেললে 
১৮ তা হা 
(৩) ইচ্ছে করে খেলার সময় নষ্ট কবলে; 
(৪) অশোভন আচবণে খেলাব মাধূর্য এবং দর্শকদের আনন্দ নষ্ট করলে; 
৫৫) খেলাব সময় ক্রসবার ধরে ঝূললে; 
(৬) খেলাব মধ্যে বল পাঁরবর্তন' করলে; 
(৭) খেলার প্রয়োজনে ছাড়া বেফারণীর 'বনা অনুর্মাততে মাঠ পাঁরত্যাগ কবলে; 
(৮) রেফাবীব বিনা অনুমাতিতে চালু খেলায় মাঠে প্রবেশ বা পনঃপ্রবেশ করলে; 
(৯) কথায বা ব্যবহাবে বেফাবার 'সিদ্ধান্তে ভিন্নমত প্রকাশ করলে; 
(১০) বার বার খেলাব নিয়ম ভাঙ্গলে; 
(১১) খেলার মধ্যে কোনরকমেব অভদ্র আচরণ করলে; 
(১২) বিপক্ষ খেলোযাড়েব মুখে গোল-কিপাব বল ছুড়ে দিলে। 
(১৩) প্রযোজনের আঁতীরন্ত সময় গোল-?কপার বলের উপর শুয়ে থাকলে, 
(১৪) নিজ পক্ষেব খেলোষাড়ের উপব ভর দিয়ে বল হেড করলে; 
(১৫) কাঁয়ক সংঘর্ষ না করেও হাত প্রসারিত করে প্রাতপক্ষেব বাধার সূষ্টি কবলে; 

কখন খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিতে হয় 

(১) খেলাব মধ্যে মারমূখশী হয়ে উঠলে বা মারামারি কবলে; 
(২) গালাগালি কবলে; 
(৩) বেফাবাঁৰ মতে 'বত্রী রকমের বা বিপদ্জনক ভাবে ফাউল করলে; 
(৪) একবার সতর্ক হবাব পর আবার অসদাচরণ করলে; 
(&) বেফারাঁব আদেশ অমান্য করলে; 

পেনাল্টি ও ডিরেই ক্রি-কিকের ৯টি অপরাধ 

(১) পক্ষকে লাখি মারা বা লাখ মারার চেষ্টা করা; 
২২) বিপক্ষ খেলোয়াড়ের পদস্ধলিত করা অর্থাধ ল্যাং মারা বা দেহ বাঁধয়ে ফেলে দেওয়া; 
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(৩) বিপক্ষ খেলোয়াড়ের উপর জাক্িয়ে পড়া; 
(৪) মারাত্মকভাবে বা ।খপজ্জনকভানে [বিপক্ষ খেলোয়াড়কে চার্জ করা 
(৫) বিপক্ষ খেলোরাড় প্রাভবন্ঘকতা সংষ্টি না করা সহ তাকে শে দিক থেকে চাজ- 

করা; 

(৬) বিপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত করা বা আঘাতের চেষ্টা করা; 
৭) বিপক্ষ খেলোযাড়কে ধরে রাখা; 
(৮) পক্ষ খেলোয়াড়কে ধাক্কা মারা; 
(৯) হ্যান্ডবল কবা (নিজেদের পেনাল্ট-এরযার মধ্যে গোল-কিপার ছাড়া) 

বিঃ দঃ রক্ষণকারী দলের কেউ পেনাল্টি-এরয়ার মধ্যে এই ৯টি অপরাধের যে কোন 
একটি অপরাধ কবলে পেনাল্টর নির্দেশ 'দিতে হয়, বল খেলার মধ্যে যেখানেই থাক। আর 
অপবাধের প্রাত ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত অপরাধ না হলে শাস্তি নেই। 

ইন-ডিরেই ক্রি-কিকের অপরাধ 

(১) বল ধরা অবস্থায় ড্রপ না দিয়ে গোল-কিপারের নিজ পেনাল্ট-ঞাঁরযাধ মধ্যে ৪ 
পায়ের বেশশ যাওয়া; 

(২) গোল-কিপারের হাতে ৰল থাকা অবস্থায় সেই বলে ফিক কবা বা িক-করার চেস্টা 
করা; 

(৩) বল নাগালের বাইরে অথচ বিপক্ষ খেলোয়াড়কে ন্যায়সঙ্গত চার্জ কবা; 
(8) নিজে বল না খেলে দেহেব যে কোন অংশ 'দিষে বিপক্ষ খেলোযাড়ের খেলাৰ 

প্রাতবন্থকতা সৃম্টি কবা; 
৫৫) স্বপক্ষ খেলোয়াড়কে আঘাত কবা; 
(৬) স্বপক্ষ খেলোয়াড়ের উপব ভর দিয়ে বল হেড করা; 
(৭) পেনাল্টি-কিক সামনের দিকে না মারা; 
(৮) অফ-সাইডে থেকে খেলায় অংশ গ্রহণ বা প্রাতপক্ষের বাধা সৃষ্টি কবা কিংবা কোন 

সুযোগ নেওয়া; 
(১) িপজ্জনকভাবে-খেলা; 
(১০) গোল-কিপাব ৰল ধরে নেই কিংবা প্রাতিপক্ষের বাধা সৃষ্টি করেন নি, এই অবস্থায় 

তাঁর গোল-এরিষার মধ্যে তাঁকে ন্যাযসঞ্গত চার্জ কবা; 
(১১) গোল-িপাব কর্তৃক 'বিপক্ষেব মুখে বল ছ'ড়ে দেওযা, 'বপক্ষকে ব্যঙ্গ করা, 

কিংবা বলের উপর বেশী সময় পড়ে থাকা; 
(১২) অভদ্রোচিত আচরণ করা; (বেফারী কিংবা খেলোয়াড়কে গালাগালি ইতি); 
(১৩) কথায় বা কাজে বেফারাঁব সিদ্ধান্তে ভিন্নমত পোষণ কবা; 
(১৪) বার বার খেলার নিয়মভঙ্গ করা: 
0১৫) কক-অফ, 'ক্র-কক, ইভা কৃতী কর্নাবকক, গোল-ীকক ও গ্রোইন 'নিম়মমত 

করার পর, আর কাবো স্পর্শের আগে শককাব' বা গ্রোযারেব দ্বিতীয়বার বল স্পর্শ করা; 
(১৬) কথায় বিপক্ষ খেলোয়াড়কে বিভ্রান্ত কা? 

িঃ দ্রঃ িককৃ-অফ এবং গোল-কক ইনডরেই 'ফ্রককের অন্তর্ভূন্ত। 

কখন অফ্-সাইড হবেন 
(১) প্রাতিপক্ষেব অর্ধাংশে যাঁদ বলের আগে থাকেন এবং সেই অবস্থায় আপনার আগে 
পক্ষের অন্ততঃ ২ জন খেলোয়াড় না থাকেন) 
(২) ধ অবস্থায় আপনার আগের প্রতিপক্ষের দু'জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আপনার 

কাছাকাছি খেলোয়াড়ের যাঁদ সমলাইনে থাকেন; 
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(৩) অফ্-সাইড থেকে নিজের গোলের 'দিকে দৌড়ে এসে নিজ খেলোয়াড়ের পাস কর 
বল যাঁদ অন--সাইডেও ধরেন; 

(৪) প্রতিপক্ষের অর্ধাংশে শুধু প্রতিপক্ষের একজন খেলোয়াড়, আপানি দাঁড়য়ে আছেন 
হাফওয়ে লাইনের উপরে-_এই অবস্থায নিজ্র খেলোয়াড়ের দেওয়া বল যাঁদ প্রাতপক্ষের অর্ধীংে 
গিয়ে কিংবা নিজেদের অর্ধাংশে এসে ধরেন; 

(৫)আপনাদের ফ্রি-ককের সময যাঁদ' প্রতিপক্ষের অর্ধে প্রাতপক্ষের ওয়ালের লাই? 
গিয়ে দাঁড়ান এবং ওয়ালেব, লাইনের পেছনে বাঁদ শুধু গোল-কপার দাঁড়িয়ে থাকেন অথব 
গোলে যদি গোল-লাইনের উপর দাঁড়ান; 

কখন অফ্-সাইড হবেন না 

(১) নিজের অর্ধাংশের মধ্যে; 
(২) বলেব পেছনে থাকলে; 

(৩) বলেব সম-লাইনে থাকলে; 
(8) "প্রতিপক্ষের ই জন খেলোষাড় আপনাব আগে থাকলে; 
(৫) গোল-কিক, কর্নার-কিক, গ্রো-ইন, রেফ্ষারখর ড্রপ এবং প্রাতপক্ষের জ্পর্শ থেবে 

সরাসবি বল পেলে; 
(৬) অন-সাইডে থাকা সময়ে নিজ খেলোযাড়েব দেওয়া বল, অথবা নিজের শট কব 

বল অফ--সাইডে শিয়ে, এমন 'কি বলের আগে গিয়ে ধরলেও; 
(৭) অফ্-সাইড হবাব পর খেলায় অংশ না নিলে, বিপক্ষের বাধা সৃষ্টি না করলে, অথব 

সুযোগ লাভের চেষ্টা না করলে। 

কখন থো-ইনে ত্রযাটি হয় 

(১) অংশত মাঠের দিকে মূখ করে না দাঁড়ালে; 
(২) দুই হাতে সমান জোর 'দযে বল না ছ-ুড়লে; 
0৩) দুই হাতে ছ*ড়েও আলতোডাবে বল ফেলে 'দিলে; 
(8) মাথার উপর 'দিয়ে বল না ছূড়লে; 
(৫) বল ছোঁড়ার জন্য হাত চালনা করাব সময় হাতের আঁবচ্ছেদ গাঁত না থাকলে, 
(৬) মাঠের মধ্যে কে এসে বল ছ'ুড়লে; 
৭ে) বল ছোড়াব সময দুই পাযেব পাতার 'কছ; না কিছ; অংশ টাচ-লাইীনের লঞ্চে 

বা টাচ-লাইনেব বাইবে জান্মর সঙ্গে লেগে না থাকলে। 

বিঃ দ্রঃ টাচ-লাইনের কতদুর থেকে ঘো কবা যায আইনে তার উল্লেখ নেই। আইনে: 
সাহায্যকারী বইযে বলা হয়েছে, 'টাচ-লাইনেব এক গজ দুর থেকে প্রো করা উঁচত। 

গোলে বল ঢ্কলেও কখন গোল দেওয়া যায় না 

(১) যখন গোল-কিক, 'কিক-অফ, ইন-ডরে 'ফ্র-কিক এবং থ্রোইন আর কাবো স্পশ 
[বিপক্ষের গোলে ঢোকে 

(২) খন গোল-কিক, িরেন্ রিকিক, ইন-ডিরেন্ট ফ্রি-কিক ও ঘ্রোইন আর কাবে 
স্পর্শ ব্যাতরেকে নিজেদের গোলে ঢোকে; 

, 0) কোন দর্শক, কোন প্রাণী বা বাইরের কোন 'কছৃতে লেগে যখন বল গোলে ঢোকে 



অপরাধী খেলোয়াড়দের শাস্তি 
যেমন ফুটবল খেলায় শৃঙ্খলা বজ্রায় রাখবার জন্য আইন বইয়ে উপদেশ দেওয়া হয়েছে,_ 

কোন খেলোয়াড়কে সতর্ক করা হলে সে সতর্ক করার অর্থ যেন শুধু মুখের কথা না 
খপ ৮48৮8 দ৯৬৮ কঠোর শাঁস্তর যেন ব্যবস্থা 
করা হয। তেমন খেলার বেফাবী শাস্তিপ্রাপ্ত খেলোয়াড়দেব সম্বন্ধে ব্যবস্থা 
অবলম্বনের দাঁয়ত্ব সংশ্লিষ্ট আসোসয়েসনের। 

যাঁদও এটা খেলার আইনের প্রশ্ন নয়__সাংগঠাঁনক িষম-কানুনেৰ প্রম্ন, তবু 'ফেডারেশন 
ইণ্টারন্যাশন্যাল ফুটবল আযআসোনসিযেশন', সংক্ষেপে যার নাম শফফা” তাদের ছু পরামশ* 
আছে। 'কিছাঁদন আগে এই সম্পর্কে ফফা'র কাছ থেকে যে পবামর্শ এসেছে এখানে 
তাব মর্ম তুলে দেওয়া হচ্ছে। স্মরণ রাখতে হবে, এটা তাদের পরামর্শ । 

রেফার দ্বারা কোন খেলোষাড় খেলাব মাঠ থেকে বাঁহচ্কৃত হলে স্বাভাঁবঝ্ুভাবেই সেই 
'সাসপেন্ড খেলোযাড় 'হসাবে পাঁরগাঁনত হন। আ্যাসোঁসিয়েশনেব কাছ থেকে 

অনুমতি না পেলে তাঁব আব খেলায় অংশগ্রহণের আঁধকাব থাকে না। তব্ খেলোষাড়দের 
মারি জা মু জি শফফা" তারই পরামর্শ 

॥ফিফার পরামর্শ ॥ 

প্রথম অপবাধে সমস্ত ক্ষেত্রেই যথাসম্ভব লঘু শাস্তি দেওয়া উঁচত। অপবাধের গ্দব্ত্ব 
অনুযায়শ শাস্তির মান্না বাড়ানো যেতে পাবে। 

পূনরায় অপরাধ কবলে, অর্থাৎ এক খেলোযাড় মবসূমে আবার অপবাধ করলে__অপবাধ 
যাঁদ ভিন্ন ধরনেরও হয, তবে অপেক্ষাকৃত গৃবু শ্াঁস্তব ব্যবস্থা কবতে হবে। হিংসাত্মক এবং 
উচ্ছঞ্খলমূলক আচবণের প্রতি ক্ষেত্রে অবশ্যই গুরু ধরনেব শাস্তি দেওযা উঁচত। 

আযামেচার খেলোয়াড়েব অপবাধ হলে, লীগ অথবা প্রাতিযোগিতার মর্ধাদা ও মান বিবেচনা 
না করে, অপবাধেব মান্না বিবেচনা কবতে হবে। 

€১) অপরাধ :-_ 

(কে) নীতি বাহ্্ভতভাবে ফাউল কবে খেলা; 

খে) রেফাবীর সিদ্ধান্তের 'বিবুদ্ধসমালোচনা করা, 
গে) অপব খেলোয়াড়, দর্শক এবং রেফাবী সম্পর্কে আপান্তকর মন্তব্য প্রকাশ করা; 

(ঘ) বেফাবীকে না জানিয়ে স্মমায়কভাবে মাঠ ত্যাগ করা: 

ডে) ছোট-খাটো ব্যাপারে অখেলোযাড়সুলভ মনোবৃত্তিব পাঁরচয় দেওয়া; 
উপবে লেখা এইসব অপবাধের জন্য খেলোযাড়কে মাঠ থেকে বেব না করে, শুধু সতর্ক 

করে দিলে তাব শাস্তি হবে __ 
ভাঁবষ্যতের জন্য সাবধান করে দেওয়া অথবা অর্থ দণ্ড করা 

উপরের এই সব অপরাধ 'দ্বিতীবার করলে তাব শাস্তি :__ 

একটি খেলার জন্য সাসপেন্ড অথবা একটি খেলার জন্য সাসপেন্ড ও অর্থ দণ্ড 
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(২) অপরাধ :-- 

€কে) নীতি বাহর্ভূৃতভাবে ফাউল করে খেলা; 
€খে) রেফাবীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বার বার প্রাতবাদ করা; 
গে) রেফারীকে না জানিয়ে কোন 'কিছুর প্রাতিবাদে মাঠ পাঁরত্যাগ; 
€ঘ) রেফার কর্তক সত হবার পরও বার বার অভদ্র আচরণ; 
উপরে লেখা এই সব অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিলে তার শাঁস্ত :-_ 
একটি খেলার জন্য সাসপেন্ড 

বেফাবী কর্তৃক 'দ্বিতীষবার মাঠ থেকে বাহস্কৃত হলে তার শাস্তি :_- 
দুইটি খেলার জন্য সাসপেন্ড 

উপরেব এই সব অপরাধেব সময় রেফার খেলোয়াড়ের নাম জিজ্ঞাসা করলে খেলোয়াড় 
যাঁদ নাম 'দিতে অস্বীকার করে, তবে মূল শান্তির সঙ্গে আরও একাঁদনের জন্য সাসপেন্ডের 
শাস্তি যোগ করতে হবে। নাম দিতে অস্বীকারের 'ছ্িবিতীঘ ঘটনায় শাস্তি দ্বিগ্ণ হবে। 
অর্থাৎ মূল শাস্তির সঙ্গে আরও দুই দিনেব জন্য খেলোয়াড় সাসপেন্ড হবেন। 

(৩) অপরাধ :- 

(কে) অভদ্র আচরণ পের্বে সতর্ক ব্যাতিবেকে) 
(খ) খেলোয়াড় অথবা দর্শকদের অপমান করা; 
রেফারী উপরে লেখা অপরাধের জন্য খেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বের করে দিলে 

খেলোয়াড়ের শাঁস্ত হবে: 

একাটি খেলার জন্য সাসপেন্ড 

অপরাধেব "দ্বতীয় ঘটনা__ 
দুইটি খেলার জন্য সাসপেন্ড ও অর্থ দণ্ড; 

(8) অপগ্াধ :-_ 

বেফারীকে অপমান করলে বা উত্যন্ত বা উৎপীড়ন করায় রেফারী কর্তৃক মাঠ থেকে 
বাহস্কৃত হলে তার শাস্তি :_ 

দুইাউট খেলার জন্য সাসপেন্ড 

অপবাধেব দ্বিতীয ঘটনাব শাস্তি _- 

চারটি খেলার জন্য সাসপেন্ড এবং অর্থ দণ্ড 

(৫) অপরাধ: 

খেলোয়াড় বা দর্শকেব প্রাতি হিংংসামূলক আচরণ কবার ফলে রেফারী কক মাঠ থেকে 
বাঁহস্কৃত হলে শাস্তি হবে : 

1তনাট খেলার জন্য লাসপেন্ড 
অপরাধের 'দ্বত'য় 

ছয়াট খেলার জন্য সাসপেন্ড 

(৬) অপরাধ :-- 

কে) রেফারার প্রতি উগ্র বা হিংম্র আচরণ; 
(খ) লাইন্সম্যানের প্রাত উগ্র বা হিংন্র আচরণ; 

২ 425445044 
ইত্যাদ); 
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এর টিরিল রিকি রারারা রিচা হানি ররর রা না 

এক বছরের জন্য সাসপেন্ড 

অপরাধের দ্বিতীয় ঘটনায় শাঁস্ত :_- 

দূই বছরের জন্য সাসপেন্ড 
উপরেব এই অপরাধের মানা অত্যন্ত গুরু ধননেব হলে খেলোষাড়কে আানাদ্টকালের 

জন্য সাসপেন্ড করতে হবে। 

(৭) অপরাধ :-- 

সমগ্র দলের অসদাচবণের ক্ষেত্রে, যেমন প্রাতবাদে মাঠ থেকে বৌবষে গেলে 'কংবা আর 
খেলতে অস্বীকৃত হলে আযাসোঁসয়েশনের নিয়ম-কানুন এবং প্রাতযোগিতাব 
শাস্তির বিধান করতে হবে। সাধারণ শাঁস্ত হবে :_ 

লীগের খেলাম প্রাতপক্ষ দুইটি পয়েন্ট পাবে; 

প্রাতযোগিতার খেলার অপরাধণ পক্ষ স্ক্যাচ হয়ে যাবে 

ঙ্ 

(৮) সাসপেন্ড খেলোয়াড়দের সম্পর্কে ফিফাব পরামর্শ : 

সাসপেন্ড খেলোয়াড়রা তাদের শ্াঁস্তর মেযাদ উত্তীর্ণ না হওযা পর্যন্ত কোন প্রাতযোঁগিতার 
খেলা, এমন কি, দেশে বা বিদেশে কোন প্রত খেলাতেও যোগ 'দিতে পাববেন না। 



প্রশ্ন ও উত্তর 

[বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের জন্য 'প্রশ্ন ও উত্তর' 
অধ্যায়ের সংযোজন করা হচ্ছে। আইনের ধারার মধ্যে যে প্রশ্নের 
সমাধান নেই এফ. এ, অর্থাৎ ফুটবল আযাসোসিয়েশনের সিদ্ধান্ত 
ও ভাষ্য অনুযায়ী তার উত্তর লেখা হয়েছে। ] 

১। প্রশ্ন কখন থেকে খেলার সময় গণনা আরম্ড হবেঃ খেলা আরম্ডের বাঁশী বাজার 
সময় থেকে,ণলা বল কিক করবার সময় থেকে 2 

উত্তর বাঁশী বাজাব সময থেকেও না; কিক কববাব সময় থেকেও না আইনসম্মতভাবে 
কিক-অফ. হবার সময় থেকে। (আইন- ৮) 

২। প্রশ্ন রেফার হিসাবে আপাঁন ৬ ফুট উচ্চু কর্নার-ক্লাগ পোষ্ট অনুমোদন করবেন 
ঃ 

উত্তন্ন-_পাঁচ ফুটেব চেয়ে উত্চুতে দোষ নেই। পাঁচ ফুটেব কম পতাকা-দশ্ড বে-আইনী। 
(আইন-_-১) 

৩। প্রশ্ন মাঠের ৪ কোনে গোল-লাইন ও টাচ-লাইনের সংযোগস্থলে কর্নার-ফ্লাগ না 
পশুতে, ও ইন্টি দূরে ফ্লাগ পোঁতা যায় কি? এ 

উত্তর-না, যায় না। গোল-লাইন ও টাচ-লাইনের সংযোগস্থলেই কর্নার-পতাকা প'ুততে 
হয়। (আইন-_১) 

৪। একটি মাঠের গোল-পোস্ট গোলাকার, ক্রসবার তিন কোনা। রেফার হিসাবে 
আপনি সে মাঠে কি খেলা আরম্ভ করবেন? 

উত্তর গোল-পোস্ট ও ক্রসবাবের চওড়া ও ঘনত্ব যাঁদ ৫ ইঞ্চির মধ্যে থাকে, তবে গোলাকার, 
তিনকোনা বা অর্ধ গোলাকারে দোষ নেই। (আইন-__১) 

৫। প্রশ্ন-_একটি মাঠের লম্বা এবং চওড়া, দুইদকই ১০০ গজ। মাঠাঁট কি আইন-সম্মত ? 

উত্তর-না। মাঠের দৈর্ঘ, প্রম্থের চেয়ে অবশ্যই বোশ হবে। (আইন--১) 

&। প্রশ্ন--আচ্ছা, বলুন তো গোল-এরিয়ার প্রয়োজনীয়তা ফি? 

উত্তর--(১) গোল-এয়ার মধ্যে গোল-কিপার বল ধরে না থাকলে, কিংবা প্রাতপক্ষের 
বাধা সৃষ্টি না করলে এই এয়ার মধ্যে তাঁকে চার্জ করার আঁধিকার নেই। (২) গোল-এরয়ার 
টি গোল-কিকের জন্য। এই এাঁরয়ার মধ্যে বল বাঁসয়ে গোল-কক করতে হয়। 
(আইন--১, ১২, ১৬) 



প্রশ্ন ও উত্তর ১২৩ 

৭। প্রশ্ন পেনাল্ট-কিক করবার বন্দ থেকে ১০ গজ ব্যাসার্ধ নিয়ে পেনাফ্টি-এরয়ার " 
বাইরে বৃত্তের চাপই বা আঁকা হয় কেন? 

উত্ত্র_এ চাপ পেনাল্ট-ককের সময় বল থেকে ১০ গজ দূরে দাঁড়াবার সগমা-রেখা। 
জআইন--১ ও ১৪) 

&। প্রশ্ন ধরুন, বৃষ্টির ফলে পেলাল্টি-স্পট (কিক করবার যায়গা) ছে গেছে। প্রয়োজন 
হলে কি ভাবে সেই "্পট' ডিক করে পেনা্টিকিক করবার আদেশ দেবেন? 

উত্তর- নিজের পা কত হী মেপে রাখতে হয়। সেই অনুযায়ী পা মেপে গোল-লাইনের 
মধ্যাবন্দ থেকে ১২ গজ দূরে পেনাল্ট-স্পটেব স্থান নিদে'শ কবা যায। ২৭ ইণ্ি পারা পারাধর 
বলের ১৬ পাকেও ১২ গজ হয়। (আইন-_১) 

৯। প্রশ্ন বলুন তো, টীচ-লাইনের কাছাকাছি পেনান্ট-এরয়ার সীমারেখা থেকে টাচ- 
লাইনের দূরত্ব সব চেয়ে কম ও সব চেয়ে বোঁশ কত হতে পারে? 

উত্তর-_সবচেষে কম ৩ গজ, সবচেষে বেশি ২৮ গজ। আইন--১) 

১০। প্রম্ন- মাঠের কশট পতাকা অপাঁরছার্য? 

উত্তর-_৪ কোনেব ৪টি। (আইন-_-১) 

১১। প্রশ্ন-_বলের আইনসম্মত '্মাপ' কিঃ 

উত্তর-_পারাধ£ ২৭ থেকে ২৮ ই; ওজন ঃ খেলা আবম্ভের সময় ১৪ থেকে বলত 
হাওয়ার চাপ : প্রাত স্কোযার হীঁণ্চতে ১৭ থেকে ১৮ পাউন্ড । (আইন--২) 

১২। প্রশ্ন খেলার আগে বলের কিক বিষয় পরাক্ষা করতে হবে? 

উত্তর পাঁরাঁধর মাপ ও ওজন (সন্দেহ হলে) পাম্প, লেস, রং ও িসেব তৈরধী। (আইন--২) 

১৩। প্রশ্ন--সবুজ রং-এর বলে 'কি খেলা আরম্ভ করা ঘায়? 

উত্তর--সবৃজ রং-এর বলে খেলা আরম্ভ করা উচিত নয। ঘাসের বং-এর সথ্গে মিশে 
যায়। ঞেফ. এ-র সিদ্ধান্ত) 

১৪। প্র্ন- গোল-ীকপার নিজ গোল-লাইনের উপৰ ডাইভ দিয়ে বলাঁট হাতে ধবতেই- 
বলটি ফেটে গিয়ে গোলের মধ্যে ঢূকে গেল। গোল হবে কিঃ গোল না হলে কিভাবে আবার 
খেলা আরম্ভ করতে হবে? 

উত্তর-না, গোল হবে না। গোল-লাইনের উপবই বল ফেটে 'গয়েছে। সৃতবাং সোঁট 
আব আইনমাফিক বল নয-_বলেখ খোলস মার। বলেব খোলস গোলে ঢুকলে গোল হবে ক 
করে ১ 

যেখানে বল ফেটে গিয়েছিল নতুন বল সেখানে ড্রপ 'দিষে খেলা আরম্ভ কবতে হাবে। 

(আইন--২) 

১৫। প্রশ্ন জলকাদার মাঠে বল ভারশ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ হওয়ায় বিরাতির সময় 
' এ্রকটি দলের অধিনায়ক ক্লাব-রূমে যেয়ে মেপে দেখলেন বলের ওজন সাড়ে ১৬ আউল্স। 
রেফার িসাবে এ বলে কি আবার খেলা আরণ্ড করবেন? 

উত্তর__আইনে কোন বাধা নেই। খেলা আরম্ভের সময় ওজন ঠিকই 'ছিল এবং আরম্ভের 
সময়ের ওজনের কথাই আইনে বলা হয়েছে । (আইন--২) 



১২৪ প্রন ও উত্তর 

2 ডি রড 
বলে খেলার দাঁৰ জানালো । রেফারীর কর্তব্য কিঃ 

উত্তর যে বলে খেলা আরম্ভ হয়েছে, আইনসম্মত থাকলে সেই বলেই খেলা চলবে। 
€আইন-_-২)। 

১৭। প্রশন-খেলা আরম্ডের সময় একটি দল বলল, জামরা এত শ্রাস্তশালশ যে, আমাদের 
গোলে বল আসবে না। সুতরাং আমাদের কেউ গোলেও খেলবে না। রেফারণ হিসাবে আগানি কি 
গোল-িপার ছাড়াই খেলা আরম্ড করবেন? 

উত্তর- গোল-কিপাব ছাড়া খেলা আরম্ভও হতে পারে না। খেলা চলতেও পারে না। 
€আইন-_৩) 

১৮। প্রশ্ন-একটি দল ১ জন খেলোয়াড় নিয়ে মাঠে নেমেছে। দশম খেলোয়াড় বিশ্রামের 
& 'মানট আগে এসেছেন। রেফারশ তাকে খেলার অনূমাঁত 'দয়েছেন। একাদশ খেলোয়াড় 
এলেন আতিরিস্ত সময়ের খেলা আরম্ভের পর। তাঁকে খেলতে অন্মাত দেওয়া যায় ফি? 

উত্তর_অন্যুমাত 'দিতে হবে। দলে খেলোযাড়ের স্থান অপূর্ণ থাকলে যে কোন সময়ে পূর্ণ 
করা যায়। আতিরিস্ত সময় এ খেলারই অঙ্গ । আইন--৩) 

১৯। প্রশ্ন-কিছ7 সময় খেলা চলার পর দেখা গেল একটি দল ১২ জন খেলোয়াড় [নিয়ে 
প্রাতিম্বান্দিতা করছে। রেফারণীর কর্তব্য কি? 

উত্তর- যতটুকু সময় খেলা হয়েছে সেটুকু নাকচ করে দিয়ে, ১২ জনের মধ্য থেকে এক 
জনকে বাদ দিয়ে, আবার নতুন করে খেলা আরম্ভ করতে হবে। (আইন--৩ ও ৫) 

২০। প্রশ্ন--এক দলে ৭ জনের বেশী খেলোয়াড় উপস্থিত নেই। তাদের আধনায়ক বললেন, 
আমাদের বাকি ৪ জন একট; পরেই এসে পড়বে। খেলা আরম্ভ করতে আপাঁন কতক্ষণ দোঁর 
করবেন? 

উত্তর--যতক্ষণ প্রাতযোগিতার নিষম থাকবে । অন্বুদ্ধ হলে আরও কিছু সময় দোর 
করা যায়, যাঁদ উপযূত্ত আলোর মধ্যে খেলা শেষ কবার ধত সময হাতে থাকে। (আইন--৫) 

২১। প্রশ্ন- গোল-কিপার আহত হওয়ায় তাঁকে পাঁরবর্তন করা হয়েছে। নতুন খোল- 
(কিপার মাঠে নেমে খেলতে আরম্ভ করেছেন। দ্বিতীয়ার্ধে এ নতুন গোল-কিপার ফরোয়ার্ডে 

. গেলেন, একজন ফরোয়ার্ড গোলে এলেন, অবশ্যই রেফারীকে জানিম্বে। এখন এই গোল-কিপার 
আহত 'হলে তাঁকে গারিবর্তন করা যায় কি? 

উত্তর না যায় না। গোল-ীকপার একবারই পাঁববার্তত হতে পারেন এবং যে কোন 
সময়ে। দুইবার গোল-কিপার পাঁরবর্তন চলে না। অবশ্য, মাঠের মধ্যের খেলোয়াড় যখন খুসি 
গোল-কিপারের সঙ্গে স্থান বদল করতে পারেন। (আইন-_৩) 

ই২। প্রশ্ন দলের ১০ জন খেলোয়াড়ের জামার রং-এব সঙ্গে গোল-কপারের জামার 
রং-এর পার্থক্য 'কি অপারহার্য? 

উত্তর নিশ্চয়ই। জআইন--৩) 

২৩। প্রশ্ন- হাফ-টাইছের বিরাতির কয়েক সেকেন্ড আগে একজন ব্যাক আহত হয়ে মাঙের ' 
বাইরে গেছেন। আর কোন খেলোয়াড় পারবর্তন করা হয়নি। খেলোয়াড় পারবর্তনের বর্তমান 
আইন অনযায়শী 'দ্যিতণয়ার্ধে একজন নতুন ব্যাক কি খেলায় অংশগ্রহণের আঁধকারণী ? 

উত্তর-_না, প্রথমার্ধেই তাঁকে মাঠে নামতে হবে। আইন--৩) 



প্রশন ও উত্তর ১২ 

২৪। প্রশ্ন রেফারণীর অনুমাত ছাড়া কখন খেলোয়াড় মাঠ পারত্যা্গ করতে পারেন? 

উত্তর- আহত হলে এবং খেলার প্রয়োজনে। আইন--৩) 

২৫। প্রশ্ন- খেলার সময় গোল-কপার ও ব্যাক পরস্পরের জামা পাঁরবর্তন করেছেন। 
এঁ অবস্থায় ব্যাক খেলছেন গোলে, গোল-[িপার ব্যাকে। রেফারণী ছুই জানেন না। তান 
দেখলেন গোল-কিপারের জামা পরা ব্যাক যান গোলে খেলাছলেন তান গোলে দাঁড়িয়ে হাত 
দয়ে একাঁট বল রক্ষা করলেন। এ ক্ষেত্রে রেফারীর কি কিছ কর্তব্য আছে? 

উত্তর-_হ্যাঁ, হ্যাশ্ডবলের জন্য পেনাল্ট-কিকের নির্দেশ 'দতে হবে। (আইন-_৩) 

২৬। প্রশ্ন-_ব্ুট আইন-মাফিক না থাকায় রেফারণী একজন খেলোয়াড়কে মাঠ ত্যাগের 
আদেশ দিয়েছেন। & খেলোয়াড় কখন কিভাবে আবার মাঠে ঢকবেন 2 

উত্তর-_আইন-মাঁফক বুট পরে, বেফারীব অনুমাত নিয়ে, খেলা যখন সামায়ক বন্ধ 
থাকবে তখন মাঠে ঢুকবেন। আইন--৪) 

ডি উর রা রি 
খাল পায়েই তান খেলার আঁভপ্রায় জানালেন। 

উত্তর- প্রাতষোগিতাব নিষমে বুট পবেই খেলতে হবে, এমন কথা না থাকলে, খাল পায়ে 
খেলার ক্ষেত্রে বাধা নেই। (আইন-_৪) 

২৮। প্রশ্ন_-পাঞ্জাবশী খেলোয়াড়দের অনেকেই হাতে লোহার বালা পরে খেলেন। রেফারণ 
আপাঁন কি তাতে আপাত্তি করবেন 2 

উত্তর- বেফারীদেব সাহায্যকারী বইতে হাতেব বালাকে বে-আইনী বলা হযেছে। 'কন্তু 
ভারতে হাতেব বালা শিখদেব অন্যতম প্রতীক। আপান্ত না কবাই উঁচত। 

২৯। প্রশ্ন হাতে বা পায়ে যাঁদ প্লাপ্টার বাঁধা থাকে তবে তাঁকে খেলার অন;নাঁত দেবেন 
? 

উত্তর-_বিষয়াট বেফারীর 'িচাব-বিবেচনাব উপব নির্ভব করে। গ্লাস্টাব যাঁদ সেই 
খেলোয়াড়েব নিজেব পক্ষে এবং অপরের পক্ষে বিপদের কারণ হয, অনূমাত না দেওযা উাঁচত। 
সামান্য রকমের স্লাস্টার হলে এবং বিপদের আশঙ্কা না থাকলে অনুমতি দেওয়া যায়। 

৩০। প্রশ্ন লাইল্সম্যানের ঘাঁড় অনযায়শী খেলার সময় উত্তীর্ঘ হবার পর একাটি দল 
িজয়স্চক গোল করেছে। প্রতপক্ষ দল এ গোলের হ্যানতযন্ততা সম্বন্ধে কাঁমাটর কাছে 
প্রীতবাদ করলে কাঁমাঁট কি 1সম্ধান্ত গ্রহণ করবেন? 

উত্তর__রেফাবীই খেলাব একমান্ন সমযরক্ষক। লাইল্সম্যানের "সময়' গ্রহণযোগ্য নয়। 
(আইন--&) 

রঃ ৩৬। প্রম্ন- নাঁদর্ট সময়ের পরও রেফারণ বেশশ সময় ধেলাচছ্ছেন। লাইল্সম্যানের কর্তব্য 
? 

উত্তর-_সময সম্বন্ধে রেফারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা আইন--৬)। 

উপ ০৭০৮ 
গোলও হয়েছে। খেলার ফলাফল কি বজায় থাকবে ? 

উনার রিলো রে ভব কবে ও আরা কিলো ভার লা 
(আোইন--৫) 
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৩৩। প্রশ্ন--পাঁচ মানট সময় কদ খেলানো হয়েছে। রেফারণী ভুল ্বীকার করেছেন। 
খেলা 'কি আবার অনুক্ঠিত হবে? 

উত্তব-_হ্যাঁ, আবাব অন্াষ্ঠত হবে। (আইন--৫) 

৩৪। প্রশ্ন- রেফারণ ভুল চ্বীকার না কবলে? 

উত্তর কিছুই কবাব নেই। আবাব খেলা হবে না। (আইন-_৫) 

৩৫। প্রশ্ন- প্রথমার্ধে ২৫ মিনিটের বদলে ভুল কবে ২০ 'মাঁনট খেলানো হয়েছে। 
শদ্বত"য়ার্ধের খেলাব সময কত হবে? 

উত্তব-_ ২৫ 'মাঁনট। (আইন--৭) 

৩৬। প্রশ্ন-একদিকেব গোলের মুখে খেলা হচ্ছে বেফাবীর দৃষ্টি সোঁদকে নিবদ্ধ, 
অপরাধকের গোলাকপাৰ নিগারেট ধাববে ধমেপান কৰছেন। এ কষে কাবো কিছ করত 
আছে কি? 

উত্তব-_লাইল্সম্যান এই 'িষষে বেফাবীব দম্ট আকর্ষণ কববেন এবং বেফাকী ধূমপ্ানব্ত 
খেলোধাড়কে অভদ্র আচবণেব জন্য সতর্ক কবে দেবেন, অবশ্যই আ্যাডভান্টেজ সাপক্ষে। আইন 
-১২ ও ৬) 

৩৭। প্রশ্ন-_বৃষ্টিব মধ্যে যাঁদ কোন খেলোয়াড় ওযাটাবপ্রতফ পরে খেলতে চান 2 

এর ভরি রড ওযাটাবপ্রুফ খেলাব আইন সম্মত পোশাক নঘ। 
€জাইন- ৪) 

৩৮। প্রশন-যে কারণেই হুক ফাইন্যাল খেলা আবম্ভ কবতে একট; দোঁব হয়ে গেছে: 
নিয়মমত প্রথমার্ধের ২৫ মিনিট খেলাব পব আলোব অভাব হাবে আন্দাজ কৰে অন্ষ্ঠানে. 
সভাপতি জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ম্বিতীয়ার্ধে ২০ 'মাঁনউ খেলাবাৰ জন্য বেফাবখকে অনুবোধ কৰলেন 
বেফারশ কি সভাপাঁতৰ অনুবোধ রক্ষা কৰবেন » 

উত্তব-না 'দ্বিতীযার্ধ কম সময খেলানোব আঁধকাব নেই। আইনমত খেলাব পুবে 
সমষেব দুটি অংশই সমান হবে। আইন- ৭) 

«. ৩৯। প্রম্ন-_ অপরাধের সব ক্ষেত্রেই কি বেফারশীকে নিদেশ 'দিতে হবে? 

উত্তর তেমন কোন কথা নেই। বেফাবী অপবাধ আনচ্ছাকৃত বলে মনে কবতে পাবেন 
আবাব অপব পক্ষকে আডভাণ্টেজও 'দিতে পাবন। (আইন--৫) 

0801 প্রশ্ন_বেফাবশী কি তার দিম্ধান্ত পাঁববর্তন কবতে পারেন ? 

উত্তর--ভুল হলে নিশ্চযই পাবেন। কিন্তু সিদ্ধান্তে পব খেলা আবম্ভ হলে আহ্ 
পাঁববর্তন কবতে পাবেন না। আইন-_৫) 

৪১। প্রশ্ন খেলার সময় বেফারণ মূখে বলেব আঘাত পেয়ে অচৈতন্য হযে মাটিতে পড়ে 
« গেলেন এবং সেই সময় গোল হয়ে গেল। কি হবে? 

উত্তর-ীনবপেক্ষ লাইল্সম্যান "সিদ্ধান্ত জানাবেন। বেফাবী সুস্থ হলে বেফাবগই খেলা 
রকি নে হেবা নান 
& ও উ) 
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৪২. প্রত্প-রেফারণী অসংস্থ হবার পর যাঁদ [নিরপেক্ষ লাইল্সম্যান পাওয়া না যায়, তবে 
ক্লাব লাইন্সম্যাম কি খেলা পাঁরচালনা করতে পারেন? 

উত্তর-_ পারেন, যাঁদ দৃই পক্ষ বাঁজ থাকে। রাজ না হলে খেলা পারত্যন্ত হবে। (আইন-_ 
৫ ও ৬) এ 

৪৩। প্রশন_ হাফ-টাইমে বিশ্রাম না দিয়ে, দুই দলকে পাশ পাঁরবর্তন কাঁদিয়ে রেফারধ কি 
আবার খেলা আরম্ভ করতে পারেন? 

উত্তর না, পারেন না। হাফ-টাইমে খেলোযাড়দের শবশ্রাম পাবার আঁধকাব আছে। 
বররন জি রর বহন 
€ শ্৭) 

৪9 প্রশ্ন-রেফারণ মাঠে আসবার পথে যে খেলোয়াড় রেফারণকে কট্ ভাষায় গালাগাল 
করোছল এঁ খেলোয়াড় খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য মাঠে নামলে বেফারণ 'কি তাঁর অংশগ্রহণে 
আপাতত করতে পারেন 2 

উর- যাঁদও আইনে আছে মাঠের বাইবে রেফাবীর প্রাত অভদ্র আচবগ মাধ্ষে মধ্যে করা 
হয়েছে বলে ধবা হবে, তব সেটা অপবাধী খেলোযাডেব 'বিচাবেব জন্য। খেলাব আইন.অনুযাধী 
বেফাবী এ খেলোযাড়েব খেলাঘ আপাঁন্ত কবতে পারেন না। বেফাবী অবশ্যই এ খেলোযাডেব 
আচরণ সম্পর্কে উপয্যন্ত কর্তৃপক্ষেব কাছে 'বপোর্ট পাঠাবেন। (আইন--& ও ১২) 

৪। প্রশ্ন একজন খেলোয়াড় রেফারশীৰ সিদ্ধান্তে আপাতত জানিয়ে মাঠ থেকে বোঁরয়ে 
গেলেন আর ফিরে এলেন না। রেফাবশর কর্তব্য কিঃ 

উত্তর দলেব আঁধনাবকেব কাছ থেকে তাঁর নাম জেনে 'নয়ে রেফারী সংশ্লম্ট 
আ্যসোসিষেশনেব কাছে ঘটনাব 'বিপোর্ট কববেন। (আইন--& ও ১২) 

৪৬। প্রশ্ন শাঁনবাব খেলা হয়েছে, রেফারণী যাঁদ মঙ্গলবার দিরপোর্ট পাঠান তবে সে 
ঠরপোর্ট কি ঠিকভাবে কবা হয়ছে বলে ধরা হবে? 

উত্তর-হ্যাঁ। বাঁববাব বাদ 'দষে দুশদনেব মধ্যে রিপোর্ট পাঠাতে হয। তবে প্রাতযোগগতায় 
নিয়ম থাকলে সে নিয়ম মানতে হবে। (আইন--৫) 

৪৫। প্রশন- কখন রেফারীর করৃত্ব এবং কখন নিজ বিচারব;দ্ধিমত কাজ করার ক্ষমতা 
আরম্ভ হয়? 

র_কক-অফেব বাঁশ বাজানো থেকে কর্তৃত্ব আরম্ভ হয। বচাব-বুদ্ধমত কাজ কবাব 
ক্ষমতা আরম্ভ হয মাঠে প্রবেশেব সত্গে সত্গে। (আইন--৫) 

৪৮। প্রশ্ন-_লাইম্সম্যান কিভাবে সঙ্কেত দেবেন? 

উত্তর _লাইল্সম্যান পতাকা নীচু কবে টাচ-লাইনেব কাছাকাছি যাষগা দিযে ছন্টবেন। 
সঙ্কেত দেবাব সময রেফাবীর দাঁণ্টি আকর্ষণের জন্য মাথার উপব পতাকা তুলে 
কববেন, পবে দেহেব সঙ্গে রাইট-আ্যাঞ্গেলে হাত বেখে 'নিঘম ভঙ্গের স্থানে পতাকা 'নর্দেশ 
করবেন। 

অফ-সাইডের ক্ষেন্নে খেলোয়াড় অফ-সাইডে থাকলেই সঙ্কেত দেবেন না। কাবণ, অফ- 
সাইদ্ড থাকা অপবাধ নয। যখন অফ-সাইডে থেকে বল পাবেন বা সুযোগ লাভের 
করবেন, অথবা কোন খেলোয়াড় অফ-সাইডে থাকা খেলোয়াড়ের দকে বল পাশ করবেন 
তখনই অফ-সাইডেব নিরশে দেবেন। এফ এ-র উপদেশ) 
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৪৯। প্রশ্ন- যাঁদ কোন 1২415. বেফারণীর পক্ষগাতদ্ষ্ট বলে মনে হয় এবং রেফারণর 
দেওয়া পিম্ধাল্ডেব অসমর্থনে বার বাৰ ছাঠের মধ্যে চুকে এসে রেফারণীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, 
তখন বেফাবণৰ কর্তব্য কি হবে? 

উত্তর- লাইল্সম্যানকে তাঁব দাযিত্ব থেকে মান্ত 'দষে অপব লাইন্সম্যানেব ব্যবস্থা কবতে 
হবে। ঘটনাব 'বিপোর্ট কবতে হবে। (আইন--৬) 

প্রার্থনা করে আবাব খেলাৰ আঁভিপ্রাফ জানালেন। তাঁকে খেলাব অনমাঁত দেওয়া যায় কি? 

উত্তব__খেলাব অনূমাঁত দেওযা যায না। আইন--৫ ও ১২) 

৫১। প্রশন__একজন সাসপেন্ড খেলোযাড় যাঁদ খেলায় অংশগ্রহণ করেন, তবে রেফারণ 
কি তাৰ অংশগ্রহণে আপাতত করতে পারেন » 

উত্তব-া পাবেন না। তান শুধু দলেব আঁধনাযককে জানাতে পাবেন, ঘটনাটি বিপোর্ট 
কবা হবে। এফ এ িম্খান্ত) 

৫২। প্রশন-যদি খেলা শেষ হুবাৰ সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় আপনি ভূল করে ৫ 'মাঁনট 
কম খোঁলয়েছেন। তবে কি সেই অবস্থা মাঠ থেকে চলে যাবেন? না, আবাব খেলা আরম্ভ 
কববেন? 

উত্তব__তখনই বাঁক & শমানট খেলানো যেত পাবে যাঁদ দুই দলকেই পাওষা যাষ। 
ঘ্রপ' দিযে অথবা খেলা শেষ কবাব সময যে অবস্থা ছিল, অর্থাং কোন িক- বা গ্রোইন 
দষে খেলা আবম্ভ কবতে হবে গ্রেফ এ সিদ্ধান্ত) 

৫৩। প্রশ্ন- অতিবিস্ত সময়ে ধেলা আরম্ভ কবতে হালে পূর্ণ সমযেৰ কত পৰে আরম্ভ 
হবে? 

উত্তর বেফাবীব বিচাব বিবেচনাব উপব 'নরভব কবে। আইন--৮) 

&৪। প্রশ্ন- আতিবিন্ত সময়ে খেলা আরম্ডেব জন্য আবাব প্টস” কৰা কি অপারিছার্য? 

উত্তব- নিশ্যই (আইন--৮) 

৫&। প্রশ্পণ আতাবন্ত সময় কত মিনিট খেলা হবে? মাঝের বিশ্রাম সময় কত? 

উত্তব_১) প্রাতিযোঁগতাব নিষম অনূযাষধী আতীঁবস্ত সময 'নাদর্ট হবে। (২) আঁতাঁবন্ক 
সমযেব মাঝে 'িবাঁত 'দবাব বিধান নেই। তবে পারব: পাঁববর্তনেব জন্য সময দিতে হবে এবং 
প্রীত অর্ধে সমান সময খেলাতে হবে। (আইন-_-৮) 

৫৬। প্রশন- সেশ্টার ফবোঘার্ড কিক-অফ করছেন। তিনি লেফট আউটকে বল দেবার 
উদ্দেশ্যে পাশাপাশি কিক করলেন, জট তার নিজের অ্ধযশের জথয দিযে টা-াইন পান হযে 
গেল। কিসের নিদেশ 'দিতে হবে 

ঞ্নীটিিন্নারিলিরানারারনিরদাত 
গেলে খেলা আবম্ড হতে পাবে না। আইন--৮) 
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ডে রে রা রা 
পর লাঁফয়ে গেলেন, করলে বল প্রাতিপক্ষে ৪ পা বল গোলে চ্কে গেল। এ 

উত্তব--আবাব কিক-অফেব। (আইন--৮) 

৫৮। প্রশ্ন- ধবুন, কিক-অফেব এই ন্রুটিব জন্য ৩ 'মালট সময নম্ট ছয়েছে। এই নষ্ট 
সময়টা কি খেলাব মধ্যে ঘোগ হবে 2 

উত্তর- না, যোগ হবে না। এ সময খেলা থেকে বাদ যাবে। যথাযতভাবে ফিক অফ হবাব 
পব সময গণনা আবম্ভ হবে। আইন-- ৮) 

৫৯। প্রশ্ন- মহকুমা কংগ্রেস কমিটিৰ পবলোকগত সভাপাঁতব স্মাতব উদ্দেশ্যে আয়োজিত 
ফুটবল প্রাতযোগিতাৰ ফাইন্যাল খেলায় আপাঁনি বেফাবণী। প্রাতযোিতার কর্তৃপক্ষেব ব্যবস্থা 
ছিল মহকুমা শাসক বলাঁট কিক কবে দেবাৰব পৰ খেলা আরম্ভ হবে। আপাঁন তাঁৰ দ্বাৰা 
কিভাবে খেলা আবম্ড কববেন ? 

উত্তর- মহকুমা শাসকেব দ্বাবা কিক অনুমোদন কবা যাবে না। প্রাতযোগতামূলক খেলাষ 
খেলোযাড় ছাড়া আব কাউকে দিষে দিক অফ. কবানো আইন 'বিবৃদ্ধ। আইন--৮) 

৬০। প্রশ্ন-কোন খেলোযাড় কি হাত 'দিষে গোল করতে পাবেন? 

উত্তর অবশ্যই পাবেন, গোল-ীকপাব যাঁদ নিজ পেনাল্ট এীবযাব মধ্য থেকে বল ছ'ড়ে 
"মাল কবেন। অপব খেলোষাড়বাও পাবেন, যাঁদ 'নজ গোলে গোল কবেন। (আইন--১০) 

৬১। প্রশ্ন গোল-কিপাবেব কি পেনাল্টি-িকিক কৰাৰ আঁধকাৰ আছে? 

উত্তর--গোল-কিপাবেব সব 'িক কবাব আঁধকাব আছে। আইন-_৩) 

৬২। প্রশ্ন বেফাৰণ বল প্ড্রপ” দিচ্ছেন। মাটিতে বল পডবার আগেই একজন খেলোযাড 
বল শট করে 'দলেন। বেফাৰশী কি কববেন 2 

উত্তর- বেফাব আবাব ড্রপ" দিযে খেশা আবম্ভ কববেন। প্রয়োজন বোধে খেলোঘাড়কে 
সতর্কও কবে দিতে পাবেন। আইন--& ও ১২) 

৬৩। প্রশ্ন গোল-কিপাব নিজ এবাৰ মধ্যেই আছেন, কিন্তু শুন্যে তাঁৰ হাতে ধবা 
বল বযেছে গোল-লাইনেৰ বাইরে। 'ফিসেব নিশি দিতে হবে। 

উত্তর-_খেলা চলাব সময দুই গোল পোস্টেব মধ্যে হলে গোলেব, দুই গোল পোস্টেব 
বাইবে হলে কর্নাবেব। অবশ্য যাঁদ মাঠেব মধ্যে বল ধবাব পব এই অবস্থাব সস্ট হষ। 
আইন--৯) 

$৪। প্রত্ন- একটি গোল রক্ষা কবাব সমঘ গোল-কিপাব বল ধবে নেটের মধ্যে পড়ে 

গেছেন, কিন্তু তাব হাতে ধবা বলেব সামান্য অংশ গোল-লাইনেব উপর রয়েছে। গোল হবে ি+ 

উত্তর- না, গোল হবে না। বলেব সম্পূর্শ অংশ গোল লাইন পার না হলে শোল হয না। 

জোইন--১০) 

সি 
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৬৫। প্রশ্ন- গোল-লাইন যাঁদ ৩ ইণ্টি চওড়া থাকে, আর গোল-পোস্ট যাঁদ ৫ ই" 
চওড়া থাকে এবং গোল-পোল্ট ও গোল-লাইনেব বাহ্র্মখ সমান না থাকে, তবে বল গোল- 
লাইন পার হয়ে গেলে কি গোল হবে? 

উত্তব-_আইন অনুযাধী গোল লাইন পাৰ হলে গোল হবে। কন্তু খেলা আবম্ভেব আগে 
গোল-পোস্টেসপ্ো সমান কৰে গোল লাইন টেনে মাঠের এ হট শুধবে | 
€ -১ ও ১০) 

৬৬। প্রশন- রেফাবশী বল 'দ্রপ' দিচ্ছেন, বল মাঁটডে পডবাৰ আগে এ দলেৰ ব্যাক 'ীনজ 
পেনাল্টি-এঁবঘাব মধ্যে শব দলের সেশ্টাব' ফবোয়ার্ডেব মূখে ঘাস মারলেন। বেফাবীী ি 
পেনাল্টিব 'নশে দেবেন? যাঁদ পেনাল্টি না দেন কিভাবে আবাব 'খেলা আবম্ড করবেন? 

উত্তব-বেফাবী এ' দলেব ব্যাককে মাঠ থেকে বেব কবে 'দষে আবাব বল ড্রপ" 'দযে 
খেলা আবম্ভ কববেন। কাবণ, ব্যাক ঘাস মাবাব সময বল খেলাব মধ্যে বলে গণ্য ছিল না 
'্রপ' দেওয়া বল মাটি স্পর্শ কবলে খেলাব মধ্যে বলে গণ্য হয আইন-১২ ও ৮)। 

৬৭। প্রশ্ন- বেফাবণ খেলা আবশ্ভেব বাঁশশ বাজাতেই যাবা কিক-অফ্ কবাঁছল তাদেৰ 
প্রাতপক্ষ দলেব একজন ফবোয়া্ড হাফওষে লাইন পার হয়ে অপবেব অর্ধাংশে চকে পড়ল 
রেফাবশব কর্তব্য কিঃ 

উত্তর- অনুপ্রবেশকারী খেলোযাডকে সতর্ক কবে 'দযে আবাব দিক অফেব আদেশ দেওয়া 
কাবণ যথাযথভাবে কিক অফ হবাব আগে কোন খেলোযাডিব হাফওযে লাইন পাব হন্য অপবেব 
সীমায যাবাব আঁধকাব নই আইন-১২ ও ৮)। 

৬৮। প্রশ্ন-_কিক-অফের সময় নীচে লেখা ঘটনাগ্যাল ঘটতে পাবে। প্রাতিক্ষেত্রে আপনা? 
1সম্ধান্ত কি এবং কেন? 

(এ) সেন্টার ফৰোযার্ড পেছন 'দিকে কিক কবে নিজে হাফ-ব্যাককে বল 'দিলেন; 

(বি) সেণ্টাৰ ফবোযা কিক কবলে বলাট মাত্র ই ফট এগিষে গেল। সেন্টার ফবোযাড 
আবাব বল ফিক কবলেন; 

(স) সেন্টার ফবোযার্ড বাতাসেব সহাযতাষ লোবে কিক কবে সবাসাঁব গোল কবে দিলেন 

(ডি) সেশ্টাব ফবোঘার্ড লেফ্ট--আউটকে বল পাস কবলে লেফ্ট-আউট প্রাতপক্ষে' 
সবাইকে কাটিয়ে গোল কবলেন, কিন্তু প্রাতপন্মেব কেউ বল স্পর্শ কবেননি। 

উত্তব- ৫) আবাব ক মফ কবতে হবে। কাবণ কিক অফেব সময বল অবশ্যই সামনে, 
কে কিক কবে প্রাতপক্ষেব অর্ধে পাঠাতে হয। বি) আবাব কিক অফ কবতে হবে 
কাবণ, বল তাব পাঁবাঁধ আঁতক্রম না কবল খেলাব মধ্যে বলে গণ্য হবে না। (স) অপব 
গোল-িক কববে। কাবণ কিক অফ্ থেকে সবাসাঁব গোল হয না। (ড) গোল হবে। একজনে 
গণ অফেব পব দ্বিতীয খেলোমাড গোল কবোছন। প্রাওপক্ষেব স্পর্শ না হলেও কিছু আসে 
যায না। এ, ৰি ও সি £ আইন--৮, ডি £$ আইন--১০) 

৬৯। প্রশ্ন--খলা আবম্ডেব পর জোব বৃণ্ট আবম্ড হযেছে, শেষাঁদকে মুঘলধাবে বৃষ্টি, 
ফলে মাঠ ডেসে যাওষায় বেফাবণ ৪ মাঁনট আগে ঘখন খেলা বন্ধ কবতে বাধ্য হয়েছেন তখন 
একটি দল ৯-১ গোলে এগিয়ে ছিল। খেলার ফলাফল কি বহাল থাকতে? 

উত্তব__বেফাবী যখন খেলা বন্ধ কববেন তখনকাব ফলাফলই বহাল থাকবে- প্রাতযোগ্তাহ 
রি বদ 

অসমাপ্ত খেলাব ফলাফল বহাল থাকে না। জোইন---৭) 
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৭০। প্রশ্ন- মাঝমাঠের কাছাকাছি বল। দগ্জন লাইন্সম্যান পতাকা আন্দোলন করছেন। 
ফারণী গেলা থামালে একজন বলবেন লাল দলের লেফ্ট্-ইন ফাউল করেছে, আর একজন 
ললেন নল দলের রাইট-ইনের হ্যাপ্ডবল হয়েছে। রেফারণী কার কথা শুনবেন? 

উত্তর--কারো কথাই নয়। কারণ, তিনি নিজে দুই দেখেনান, 'দ্রপ' দিয়ে আবার খেলা 
মাব্ভ করবেন। আইন-_৫) 

৭৯। প্রশন--বল কখন “মরা” অবস্থায় বলে ধরা হয়? 

উত্তর-বলেব সম্পূর্ণ অংশ যখন মাঁটিব উপব দিযে অথবা শূন্যে গোল-লাইন ও টাচ- 
লাইন আঁতিরম করে এবং বেফাবী খেলা ফধ করবার পৰ যতক্ষণ: আইন-মতভাবে খেলা 
গাবাব আবম্ভ না হয। আইন-_৯) 

৭২। প্রশ্ন কর্নাব ফ্লাগপোস্টে বল লেগে মাঠেব মধ্যেই ফিরে এসেছে। গসম্ধান্ত 'ি? 

উত্তর কিছুই না। খেলা চলতে থাকবে । আইন--৯) 

৭৩) প্রশ্ন ধব্যন, কর্নার ক্ষাগ-পোস্ট উৎপাটিত করে বল ঠিক কোন 'দিয়ে মাঞ্ঠর বাইরে 
শলে গেল। কি হবে? প্রো ইন- কর্নার-কিক, না গোল কিক? 

উত্তর_কছুই হবে না। 'দ্রপ' দিষে খেলা আবম্ভ হবে । আইন-_-৯ ও ৫) 

৭৪1 প্রম্ন- মাঠের মধ্যরেখাব পাশের জ্লাগ-পোপ্টে বল লেগে আবার মাঠের মধ্যেই 'ফিরে 
এসেছে। কিসের 'নিদেশ দেবেন 2 

উত্তর থো-ইনেব। আইন--৯) 

বদর রজার প্রন রা বু হুর হের 
ধ্রোইন পাবে 2 

উত্তর কেউই থো-ইন্ পাবে না। '্ড্রপ' দিয়ে খেলা আবম্ভ হবে। আইন-_&) 

৭৬। প্রশ্ন- গোলে বাইরে দিয়ে বল গোল-লাইন অতিক্রম করলে কোনো ক্ষেত্রে কি 
গোলের নিদেশ দেওয়া যায়? 

উত্তর-_যায শুধু একাঁট ক্ষেত্রে। যাঁদ কোন কাবণে ক্রস-বাব স্থান্যুত হয়, তখন বল গোলেব 
উপব দিযে গোল-লাইন অতিক্রম কবলে বেফাবী যাঁদ মনে কবেন ক্স-বাব যথাস্থানে থাকলে 
ডি ত্যিতি হাসি উঠি তাহলে বেফাবী গোলেব নির্দেশ দিতে পাবেন। 
€ --১০) 

৭৭। প্রশ্ন-_একটি কালা-বোবা দলেব সঙ্গে অধ্যাপক একাদশের ফুটবল খেলায রেফারণর 
পালন কবতে হলে আপনি কি পদ্ধাত অবলম্বন করবেন? কালা-বোবা খেলোয়াড়রা 

তো আপনার বাঁশশর শব্দ শুনতে পাবে না। 

উত্তর-_বাঁশশর সঙ্গে একাঁট পতাকা নিয়ে খেলা পাঁবচালনা কবতে হবে। রেফারণ 
আ্যাসোসিয়েশনের গবেষণা) 

৭৮। প্রশ্ন- ফাঁকা গোলে শট করা হয়েছে। অবধাঁরত গোল হবে। এমন সময় একটি 

কুকুর মাঠের মধ্যে ডূকে পড়ল এবং গোলের মুখে কুকুরের গায়ে বল লেগে গোল বেচে গেল। 
বেফারশ কি সিদ্ধান্ত দেবেন 2 গোল দেবেন 'কি? 

উত্তর-_না। যেখানে কুকুরের গায়ে বল লেগেছে এঁ যায়গাষ '্দ্রপ, দিয়ে খেলা আরম্ভ করবেন। 

€আইন--১০) 
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৭৯। প্রশ্ন- ইস্টার রেল দল গোল-ীকক করছে। ইন্টার্নের রাইট আউট অপরাদিকে 
[ৰ এন রেলের সাঁমানার মধ্যে শুধ; গোল-কিপারকে সামনে রেখে দাঁড়য়ে আছেন। গোল-িকক 
থেকে তিনি সরাসার বল পেয়ে বি 'এন রেলের গোলে বলটি মেরে গোল করলেন। অফ্-সাইডের 
জন্য গোল বাঁতিল হবে কি? 

উত্তর-না, গোল বাতিল হবে না। গোল-কিকের সময অফ.-সাইডের বালাই নেই। 
আইন--১১) 

৮০। প্রশ্ন- প্রতিপক্ষের আক্রমণ প্রাতরোধের মূখে ব্যাক নেটের মধ্যে চলে গেছেন। 
প্রাতিপক্ষের লেফুট আউট বল পেয়ে সামনের দিকে যখন সেপ্টার ফরোয়ার্ডকে বল পাস 
করেছেন তাৰ আগেই সেন্টার ফরোয়ার্ডের সামনে শুধ; গোল-িপার। সেপ্টার ফরোয়ার্ড গোল 
করলে গোলাটি কি অফ্-সাইড দ্স্ট হবে 2 

উত্তর- না,আইনসিদ্ঘ গোল। ব্যাক নেটের মধ্যে আছেন। আইন-১০ ও ১১) 

৮১। প্রশন- গোল-এিয়ার মধ্য থেকে আক্রমণকারশ দল ইন--ডিরেষ্ট 'ফ্র-কিক করছে। 
দুই গোল-পোস্টের মধ্যে গোল-লাইনের উপরে রক্ষণকারণ দলের পাঁচ ছয় জন খেলোয্নাড় 
ওয়াল" দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। আরুমশ দলের একজন খেলোয়াড়ও এ “ওয়ালের” লাইনে গিয়ে 
দাঁড়য়েছেন। ফ্রি-কিক তাঁর পায়ে লেগে গোলে ছকে গেল। গোল হবে কি? 

উত্তর-_না, গোল হবে না। প্রাতিপক্ষ খেলোয়াড়দেব সঙ্গে একই লাইনে দাঁড়াবার ফলে 
আরমণ দলের এ খেলোবাড় বল কক করবার সম্দো সঞ্মে অফ্-সাইড হযে বাবেন 
(জআইন--১১) 

৮২। প্রশ্ন রক্ষণদলের গোল-ীকপার যাঁদ বল ধরে গোল-লাইনের উপরই প্রাতিপক্ষ 
খেলোয়াড়ের মূখে বল ছণুড়ে দেন ? 

উত্তর গোল-কপারের বিরুদ্ধে ইন-ডিরেক্ট ফ্রি-কিকেব নরেশ দিতে হবে। আইন--১২) 

৮৩। প্রশ্ন-নীচের দ্পট ক্ষেত্রে রেফার হিসাবে আপাঁন কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন? 

(এ) অফ--সাইডে অবস্থান করছেন, এই কথা বুঝতে পেরে আক্রমণ দলের একজন 
ফবোয়ার্ড মাঠেব বাইরে চলে গেলেন। অবশ্যই সৎ উদ্দেশ) নিয়ে। তিনি দেখাতে চান যে, তিনি 
বল খেলছেন না, প্রাতপক্ষের বাধাও সৃষ্ট করছেন না। 

(বি) অপরাদকে প্রাতপক্ষ ফরোয়ার্ডকে অফ--সাইডে ফেলবার জন্য রক্ষণকাবণ দলের ব্যাক 
মাঠের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন। 

উত্তব- (এ) রেফারীর কিছুই করণীয় নেই। অবশ্য এ খেলোযাড় যাঁদ দুম্ট বুদ্ধি নিয়ে 
মাঠ থেকে বোঁরষে গিয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গেই খেলায় যোগ দেন তবে আ্যাডভাস্টেজ সাপেক্ষ 
অফৃ-সাইডের নিদেশ দিতে হবে। ৪১58৮৬18৮৮৮ 
একমান্র রেফার । আইন-১১ ও ৫) 

(বি) অফৃ-সাইড হবে না, খেলা চলতে থাকবে। বল 'ডেড' হলে মাঠের বাইরে যাওয়া 
ব্যাককে অ-খেলোয়াড়সুলভ আচরণের জন্য সতর্ক করে দিতে হবে। আইন-_-১১ ও ১২) 

৮৪1 প্রশ্ন--বলটি লাল দলের গোলের পাশে গোল-লাইনের দিকে যাচ্ছে। লাল দলের 
ব্যাক বল আয়ত্বে পেয়ে এমনভাবে বলাঁট আগৃলে রেখে বলকে গোল-লাইন আঁতক্রম করতে 
1দচ্ছেন ঘাতে নীল দলের ফরোয়ার্ড বল খেলতে না পারেন। অবরোধ সৃষ্টির জন্য লাল দলের 
ির]দ্ধে ক ইন-ীডরেক্ দে নদেশশ দেওয়া হবেঃ 

উত্তর এই অবস্থায় যাঁদ লাল দলের খেলোয়াড় আগে বলাঁট আয়ত্তে পেয়ে থাকেন তবে 
শাস্তর আওতায় পড়বেন না। (আইন-_-১২) 
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৮৫) প্রশ্ন- প্রাতশ্যম্ঘী দুই দলের দুইজন বলের জন্য ছ্টে যাচ্ছেন। একজন চেশচয়ে 
বললেশ-এটা জামার বল, নাও দোঁখ কেমন পার”? রেফারণর কিছ; করণণয় আছে দি? 

উত্তর-_আছে। অভদ্র আচরণের জন্য যান চীকাব কবেছেন তার ধিবৃদ্ধে ইন- 
ফ্র-কিকের নরেশ দিতে হবে। আইন--১২) ডা 

৮৬) প্রশন-_রেফারণী হিসাবে আপাঁন দেখলেন একজন প্রাতপক্ষ খেলোয়াড়ের ঘাস খেয়ে 
আর একজন তাকে পৰ পর তিনটি ঘাস মারলেন। কর্তব্য দি? 

উত্তর- দুইজন খেলোষাড়কেই মাঠ থেকে বের কবে দিতে হবে। এবং প্রথম অপরাধশব 
অপরাধ অনুযায়ী কিকেব নির্দেশ দিতে হবে। (আোইন--১২) 

৮৭। প্রশন- আপান একটি গোলের নিদেশ দেবার পর, যারা গোল খেয়েছেন তাঁদের 
গাঁচ সাতজন' খেলোয়াড় আপনাকে ঘিরে ধবে গোলের হ্যান্তযস্ততায় আপাতত জানাতে আরম্ভ 
কবলেন। আপান কি করবেন 2 

উত্তর-এ আচরণেব জন্য খেলোযাড়দেব "সতর্ক কবে দিতে হবে। আইন--১২) 

৮৮ প্রশন-_খেলা চলছে, একজন খেলোয়াড় রেফারণীকে গালাগালি করায় রেফারণ খেলা 
এ থেলোয়াড়কে মাঠ থেকে বেব করে 'দিয়েছেন। কি ভাবে আবাব খেলা আরম্ড 

করবেন? দ্দ্রপ' দিয়ে? 

র-_না, এ খেলোযাড়ের 'বিবুদ্ধে ইন-ডিবে্ ফ্রি-িকক 'দযে। (আইন--১২) 

৮৯। প্রশ্ন- উপরের এ ঘটনায় কোথা থেকে 'কিক নেওয়া হবে? 

নি যেখানে দাঁড়য়ে বেফারীকে গালাগালি করেছেন, সেখান থেকে। 
€ ১২) 

৯০। প্রশন- আহত হয়ে একজন খেলোয়াড় মাঠের বাইরে গিযেছিলেন, রেফারীর 'বিনা 
টু মাঠে ঢ্কে তিনি হ্যাণ্ডবল কবলেন। বিনা অন;মাতিতে মাঠে ঢোকাব জন্য তাঁর 

বিরদ্ধে ইন-ীডরেউ 'ফ্র-কিক দেবেন 2 না, হ্যাপ্ডবলের জন্য ডিরেক্ট 'ক্রি-কিক দেবেন? 

উত্তর- হ্যা্ডবলেব জন্য ভডিবেই ফ্রি-কিক। কাবণ, দুই অপবাধেব মধ্যে ওটাই বড অপবাধ। 
€আইন--১২) 

৯৬। প্রশন- গোল-কিপারকে কখন আইনসম্মতভাবে চার্জ কবা যায়? 

উত্তর- যখন গোল-এবষাব মধ্যে বল ধরে থাকেন বা প্রাতপক্ষের বাধা সৃষ্ট কবেন এবং 
যখন গোল-এরয়ার বাইরে চলে আসেন। (আইন--১২) 

৯২। প্রশ্ন- গোল-িপার বল ধরে ৪ পা যাবার পর, শুন্যে বল ছুড়ে দিয়ে আবার ধরে 
িংবা হাতে ধরা বল মাটিতে ঠুকে আবার ৩ পা এঁগয়ে গেলেন। কিছ নিয়মভঙ্গ হল কি? 

উত্তর--নিশ্চয়ই। ৪ পা যাবার পব বল অবশ্যই মাটিতে 'বাউন্স কাঁবষে বলের সঙ্গে 
সংন্্রবমূত্ত হতে হবে। আইন--১২) 

১৩। প্র্ন- প্রতিপক্ষের দ্বারা পাঁরবোষ্টত গোল-কপার ক ডাইভ 'দিয়ে বল ধরে সেই, 
বলের উপর প্রয়োজনের আতারন্ত সময় শুয়ে থাকতে পারেন ? 

উত্তর__না, পারেন না। গোল-ছিপাবকে সতর্ক করে তাঁব বিরদ্ধে ইন-ডিরে্ট ফ্রি-কিক 
দিতে হবে। (আইন--১২) 
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৯৪। প্রশ্ন- রক্ষণকারণী দলের ব্যাক একটি ক্ষেত্রে পেনাজ্টি-এারয়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে, হাং 
ডিন তালার অরে রন: রেছেন জার বারি জেতে পেন রিরার বাই 
দাঁড়য়ে এয়ার মধ্যের বল ছাত দিয়ে আটাকিয়েছেন। কোন ক্ষেত্রে কি শাচ্তি? 

উত্তর- প্রথম ক্ষেত্রে ভিরেই 'ফ্রি-কিক, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে পেনাল্ট-কিক। কারণ, অপরাধী; 
স্থান নষ' অপবাধেব স্থানই 'বিবেচ্য। (আইন--১২) 

৯৫। প্রশ্ন- গোল-কিপার নিজ গোল-এরিয়ার মধ্যে হাত দিয়ে বলাটি ধরবার সঙ্গে ল্গে 
প্রাতপক্ষের সেশ্টার-ফরোয়ার্ড বুক দিয়ে ঠেলে বল সমেত গোল-কিপারকে নেটের মধ্যে চাক 
দিলেন। গোল হবে কি? 

উত্তর--না, গোল হবে না। সেন্টাব ফরোয়ার্ডের বরুদ্ধে িবেত্র ফ্রি-কিকেব নির্দেশে দিতে 
হবে। বুক 'দিষে প্রাতপক্ষকে ঠেলে দেওয়া ফেয়াব চাজ নয়_পাসং। আঁতমান্রায় শান্ত প্রযোৎ 
না কবে শুধু কাঁধ 1দষে চার্জ কবা হচ্ছে আইন সম্মত চার্জ। (আইন-_১২) 

৩8১৯ 
আঘাত পেয়ে অনুমাত নিয়ে মাঠের বাইরে যাচ্ছেন, খেলা তখন চলছে, হঠাৎ 
সেশ্টার-যরায়ার্ড বল পেয়ে গোল করে দিলেন। গোলটি কি গ্রাহ্য হবে? 

উত্তর--মহীশুরেব সেন্টাব-ফরোযার্ড বেফাবীব অনুমতি নিষে বাইরে চলে যাচ্ছেন-_এ: 
ঘটনা যাঁদ 'দিল্পির খেলোযাড়দের জানা না থাকে তবে গোল গ্রাহ্য হবে, জানা থাকলে গোর 
গ্রাহা হবে না। এফ এ সিদ্ধান্ত) 

৯এ। প্রশ্ন- প্রাতপক্ষের ফ্রি-কিকের সময় রক্ষণকাবশী দলের খেলোয়াড় কখন বল থে 
১০ গজের মধ্যে দাঁড়াতে পারেন ? 

র_যখন বল থেকে নিজেদেব গোলের দূবত্ব ১০ গজেব কম থাকে তখন, অবশ্যঃ 
দুই গোল-পোস্টেব মধ্যে এবং গোল-লাইনেব উপরে । আইন--১৩) 

৯৮। প্রশ্ন- সময় নম্ট করবাব উদ্দেশ্যে কোন দল যাঁদ ইচ্ছে কবে বার বার বাইরে বৰ 
মাবে, রেফারীর কিছ; করণীয় আছে কি? 

উত্তর-_নিশ্চযই। বেফাবী খেলোযাড়দের সতর্ক করে দেবেন এবং নন্ট সময় খেলাব মু 
যোগ কববেন। (আইন--১২, ৫ ও ৭) 

৯৯। প্রন- আপনার গোল-কিক পেনাল্টি এনিয়া পার হয়ে বেফারশর গায়ে লেগে ফি” 
এসে আপনাব গোলেই বল ঢ্দক গেল। কি সম্ধান্ত দিতে হবে? 

উত্তর-কর্নার 'িককব। নিজেব 'িকই সবাসাব নিজের গোলে ঢুকেছে, বেফাবীর গা? 
লাগা উপেক্ষণষ। আইন--১৩) 

১০০। প্রশ্ন-ঠিক উপরেব এ ঘটনায় বল গোলে ঢোকার সময় যাঁদ গোপ-কিপাবের হাত 
লেগে গোলে চকত ? 

উত্তর-তাহলে গোলেব নিদেশ দিতে হত। আইন--১০) 

১০১। প্রশ্ন-রেফারশীর 'সিম্ধান্তে অসন্ডুষ্ট একাঁট দল মাঠ থেকে বোরিয়ে গিয়ে 
মানট পরে আবার ফিরে এসে খেলার ইচ্ছা প্রকাশ করল। রৈফারী খেলা আরম্ড করবেন ?₹. 

উত্তর-না। মাঠ থেকে বেরিষে যাওয়া চরম অ-খেলোরাড়সলত আচরণ। কেরেক্ষা, 
এসোসিয়েশনের 'দিম্ধান্ত) 



প্রশ্ন ও উত্তর ১৩৫ 

" ১০২। প্রশন--অন্ধ্র প্যালস দলকে তাদের পেনান্ট-এরয়ার মধ্য থেকে ইন-ডিরেই ফ্রি- 
কিক করবার নিশি দেওয়া হয়েছে। ব্যাক নিজ গোল-কিপারকে বল দেবার উদ্দেশ্যে আস্তে 
টা হর রর সিরা জাতি 

দেবেন 2 

উত্তর আবাব কিক করবাব। কারণ, পেনাল্টি-এীরযার মধ্য থেকে রক্ষণকাবী দলেব যে 
কোন কিক পেনাল্ট-এাবয়া পার করে খেলাব মাঠেব মধ্যে পাঠাতে হয। আইন-_-১৩) 

১০৩। প্রশ্ন- সেশ্টার-ফরোয়াড পেনাল্টি-কিক করলে [ককের ভ্রটিতে বল মান্র এক ঘট 
সামনে গিয়ে থেমে গেল। তখন দলের রাইট-ইন- দৌড়ে গিয়ে কিক করে গোল করলেন। 
গোল হবে কি? 

উত্তব-_না, গোল হবে না। রাইট-ইন কিক করাব আগে বল তাব পাঁবাঁধ আঁতন্রম করেনি। 
(আইন--১৪) 

১০৪। প্রশ্ন- পেনাল্টি-কিক কৰবার পর বল ক্লুপ-বারে প্রাতহত হয়ে ফিরে এসে রেফারখর 
গায়ে লেগে গোলে ঢুকে গেল। গোল-কিপার বল প্রাতরোধেব কোন স্মযোগই পেলেন না। 
এ ক্ষেত্রে কি গোল হবে? 

উত্তব-হবে। ঘটনাঁট দুঃখেব, কিন্তু গোল দেওযা ছাড়া রেফাবীব গ্ভান্তর নেই। 
আইন--১৪ ও ৯) 

১০৫। প্রশ্ন--আপাঁন পেনান্টি-কিক করছেন। ককেব আগে আগনার সহ-খেলোয়াড় 
-এরয়ার মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং আপনার কক গোলের বাইরে দয়ে চলে গেল। 

রেফারশ ক করবেন 2 

উত্তর-_কছুই না। প্রাতপক্ষেব গোল-কিক 'দয়ে খেলা আবম্ভ হবে। (আইন--১৪) 

১০৬। প্রশ্ন- আপনার এ কিকে ঘাঁদ গোল হত? 

উত্তর--আবাব পেনাল্টি-কিক করবাব জন্য 'নর্দেশ দিতে হত। আইন--১৪) 

১০৫। প্রশ্ন- পেনাল্ট-কিকের সময় [কাব কি পেনাল্টি-এরয়াব নাইরে থেকে ছুটে 
গিয়ে বল কিক করতে পারেন? 

উত্তর_-আইনে আছে, 'িকাব ও গোল-কিপাব ছাড়া আন সব খেলোযাড় মাঠেব মধ্যে 
কিন্তু পেনাল্ট-এীরয়ার বাইবে এবং বল থেকে ১০ গজ দুবে থাকবেন। আইনেব আবও 
বা গোল-িপারকে অবশ্যই দুই গোল-পোস্টেব মধ্যে এবং গোল-লাইনেব উপবে দাঁড়াতে 

কিকারেব অবস্থান সম্পর্কে কোন বাধ্যবাধকতা আবোপ কৰা নেই। সুহবাং 
কির ঘি এব বইবে থেকে ছে এসে কিক ফরেন তবে আইনের লন হয় না 
€ ১৪) 

১০৮। প্রশ্ন- পেনাল্টিবককের সময় গোল-কিপাৰ দূই পোস্টের মধ্যে খোল-লাইনের, 
বি এ ৮৯১৯৯ ৮৬ 

উত্তর- পাবেন। আইন--১৪) 

১০৯। প্র*ন-_আন্তঃ জেলা ফুটবলে জলপাইগ্যাড় ও মালদার খেলাম্ম জলপাইগ্াঁড়র 

ব্যাক পৈনাল্িকিক করতে গিয়ে পেছনাঁদকে আপ্তে কিক করে দিলে সেশ্টার ফরোয়ার্ড সজোরে 
কিক করে গোল করলেন। কি সিদ্ধান্ত নিতে হবে? 

উত্তর-_ জলপাইগুড়র ব্যাকেব বিব্দ্ধে ইন-ডিবেন্ট 'ফ্রি-কিক। কারণ পেনাল্টি-কিক 

অবশ্যই সামনের দিকে মারতে হবে। পেছনাঁদকে মাবার শাস্তি ইন্-ডিরেক্ 'ফ্রিবকিক। (আইন 
১৪) 



১৩৬ প্রন ও উত্তর 

১১০। প্রশ্প--আই এফ এ শীল্ডে বর্ধমান জেলা দলের লধ্গো গোছাটি মহারালা ক্লাবের 
খেলায় গৌছাটি পেনাল্টি-কিক পেয়েছে। সেশ্টার ফরোয়ার্ড ডান পায়ে পেনাল্টি-কিক করবার 
ভান করতেই বর্ধমানের গোল-কিপার একাঁদকে ডাইভ দিলেন, তখন সেশ্টার-ফরোয়া্ড বাঁ 
পায়ে অপরাদকে কিক করে গোল করলেন। গোলটি কি আইনগ্রাহ্য ? 

উত্তর- হ্যা, আইনগ্রাহ্য। কিক করার এই পদ্ধাত খেলার কলা-কৌশলের অল্তর্ভুর্ত। 
€এফ এ 'সিম্ধান্ত) 

১১১। প্রশন-“এজস” দলের হাফ ব্যাক বল প্রোইন- করছেন। টাচ-লাইনের বেশ দূর 
থেকে গ্রো করবার পর বল মাটিতে পড়ে মাঠের মধ্যে চকল। রেফারণীর কিছ; করণীয় আছে কি? 

উত্তর-_-আবার প্রোইন্ কবার আদেশ 'দতে হবে। বল থঘ্রো করে সরাসাঁর মাঠেব মধ্যে 
ফেলতে হয, বাউন্প কাঁরষে মাঠের মধ্যে দেওয়া যায় না। (আইন-_১৫) | 

১১২। প্রশন- মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের খেলায় মোহনবাগান গোল-কিক করছে। 
নীচেয় লেখা ঘটনাগলিতে আপনি কি সিদ্ধান্ত দেবেন? কেন দেবেন এবং খেলা বন্য করলে 
আবার কিভাবে খেলা আরম্ড করবেন ? 

৫) গোল-কিপার িসৃ-ীকক করায় বল মান্ত দূপতন গজ যেয়ে থেমে গেছে। গোল- 
কিপার আবার এগিয়ে গিয়ে বলাটি জোরে কিক করে দিলেন। 

(বি) হাওয়ার 'বপক্ষে ব্যাক কিক করলে বলাঁট মোহনবাগান পেনাল্টি-এপিয়া পার হয়ে 
আবার গোলের দিকেই ফিরে আসতে আরম্ভ করে। গোল বাঁচাতে গিয়ে এ ব্যাক বল ঘ্7াস 
মেরে ক্রসবারের উপর দায়ে, তুলে দেন। 

সি) গোল-ীকপার হাওয়ার বিরুদ্ধে কিক করলে এবারও পেনাল্টি-এরিয়া পার হয়ে 
হাওয়ায় ভেসে বল মোহনবাগান গোলের দিকে ফিরে আসে, গোল-কিপাব বল ধরতে চেষ্ট' 
করলেন, কিন্তু বল তার হাত ফদ্কে গোলে প্রবেশ করে। 

(ড) পেনাল্টি-এরয়ার বাইরে দাঁড়ানো ব্যাকের কাছে বল কিক করে দেবার উদ্দেশ্যে 
গোল-কিপার কিক করলে বল পেনান্টি-এরিয়া পার হবাব আগেই ইস্টবেঞ্গলের একজন 
ফরোয়ার্ড বলটি ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশ্যে পেনান্ট-এরয়ার মধ্যে চুকে পড়লে গোল-কিপা; 
তাঁকে প্রবলবেগে ধান্ধা দিয়ে ফেলে দেন। 

ছে) গোল-কিপার কিক করলে বলটি পেনাল্টি-এরয়া পার হয়ে যাম্ন, কিন্তু সেখানে 
কোন খেলোয়াড় নেই দেখে গোল-কিপার দৌড়ে গিয়ে বলটি হাতে ধরে জোরে 'কিক 

করে দেন। 

(এফ) ব্যাক কিক করলে পেনাল্টি-এরয়ার মধ্যে দাঁড়ানো রেফারণীর গায়ে লেগে বল 
গোলে চুকে যায়। 

€জ) ব্যাক কিক করলে এবার বল পেনাজ্টি-এরিয়ার বাইরে দাঁড়ানো রেফারণর গা 
লেগে মোহনবাগানের গোলে চোকে। 

+ উত্তর (এ) আবার গোল-কিক করতে হবে। কারণ, বল পেনাল্ট-সীমা পাব না হলে 
খেলার মধ্যে বলে গণ্য হবে না। (আইন-_-১৬) 

(ঁব) অপর পক্ষ পেনাল্ট-কিক পাবে। কাবণ, বল পেনাল্ট-এীরযা পার হয়ে ফিরে 
আসার পর ব্যাক দূশট অপরাধ করেছেন। আর কারো স্পর্শের আগে নিজে 'প্বিতীয়বাব বল 
স্পর্শ করেছেন এবং হ্যান্ডবল করেছেন, দুই অপরাধের মধ্যে বড় অপরাধ, অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত 
হ্যান্ডবলের জন্য শাস্তি দিতে হবে। (আইন-_১২) 

(সি) গোল-কিপার যেখানে বল "দ্বিতীয়বার স্পর্শ করেছেন সেখান থেকে 'বিপক্ষ দল 
ইন-ডরেন্ ফ্রিএকক পাবে। কারণ, গোল-কিক খেলার মধ্যে গিয়ে ফিবে এসেছে এবং আর 
কারো স্পর্শের আগে গোল-কপার দ্বিতীয়বার বল খেলেছেন। (আইন--১৬) 
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€ড) অপরাধের গযর্ত্ব অনুষাষী গোল-কপারকে সতর্ক করে 'দিয়ে গকংবা মাঠ থেকে 
বের করে 'দিয়ে আবার গোল-ীকক করার 'নর্দেশ দিতে হবে। কারণ, গোল-কিপারের অপরাধের 
সময় বঙ্গ খেলাব মধ্যে কলে গণ্য ছিল না। সূতরাং পেনাল্টর নিদেশ দেওয়া চলে না। 
(আইন--১২) 

(ই) অপরপক্ষ 'ডিরেন্ট ফ্রি-কিক পাবে। কারণ, এখানেও গোল-কিপারের দুলট অপরাধ 
য়বাব বল স্পর্শ এবং পেনাল্টি-এঁবিযার বাইবে গিষে হ্যান্ডবল কবা। বড় অপরাধের জন্য 

শাঁস্ত দিতে হবে। জআইন-_১২) 

(এফ) আবার গোল-কিক করতে হবে। কাবণ গোল-কিক পেনাল্ট-ঞারযা পাব হয়ে 
খেলার মধ্যে যাযান আইন-_১৬) 

€ঁজ) বিপক্ষ কর্নাব-কিক পাবে। কারণ, গোল-কিক পেনাল্ট-এারযা পাব হবার পর 
রেফারীর গায়ে লেগে নিজেদেব গোলে ঢুকেছে। বেফাবীর গাষে বল লাগাব ঘটনা বাদ দিতে 
তি সরাসার ঢুকলে গোল হয না, হয কর্নার 'কক। 
আইন--১৬ ও ১৭) 

১৯৩। প্রশ্ন গোল-কিপার তাঁর যায়গায় নেই, বিপদ আন্দাজ করে ব্যাক যখন নিজের 
গোলের দিকে গোলশীকপারের স্থান পূরণ করবার জন্য ছুটে যাচ্ছেন তখন জাক্রমণ দলের 

আউটেব গোল লক্ষ কবা শট পেছন দিক থেকে এসে ব্যাকের হাতে লাগল এবং গোল 
বেচে গেল। পেনাল্টিব নিদেশ দেবেন কি? 

উত্তৰ_না; কিছুরই 'নর্দেশ দেওযা যাবে না; অনিচ্ছাকৃত হ্যান্ডবল আইন--১২) 

১১৪। প্রশন- রেফারণকে যে সব 'জানিষ সঙ্গে কৰে মাঠে উপাস্থত হতে হয় তার মধ্যে 
ছার অন্যতম। ছার প্রয়োজন কি? 

উত্তর- প্রযোজন মত পোঁল্সল ও বলেব লেসেব বাডাঁত অংশ কাটাব জন্য। (রেফার 
গবেষণা) 

১১৫। প্রশ্ন- একটি আক্রমণের মুখে আক্রমণ দলের রাইট-আউট ও রক্ষণ দলের গোল- 
নেটের মধ্যে ঢূ্কে গেলেন, বল গোল পোস্টে লেগে মাঠের মধ্যেই রইল। এখন 

গোল-ীকপার মাঠে আসতে চান, কিন্তু রাইট-আউট তাঁকে আটকে রেখেছেন। এই সময় 
আক্রমণ দলের রাইট-ইন গোল করে দিলেন। কি সিদ্ধান্ত দিতে হবে এবং কিভাবে আবার 
খেলা আরম্ড হবে? 

উত্তর- গোল বাতিল কবে, গোল-কিপাবকে আটকে রাখাব জন্য বাইট-আউটকে সতর্ক 
করতে হবে এবং যেখান থেকে বল মেবে গোল কবা হযেছে সেখানে '্দ্রপ' দিযে খেলা 
আবম্ভ কবতে হবে। মাঠেব বাইবে ঘটনাঁট ঘটেছে বলে রাইট-আউটেব বিরুদ্ধে কোন 'ককেব 
নির্দেশ দেওয়া যাবে না। (এফ এ সিম্ধান্ত) 

১১৬ প্রশ্ন--এ' দলের সেন্টার-ফরোয়ার্ড গোল করতে উদ্যত, শব' দলের ব্যাক পেনাল্টি 
এঁরয়ার বাইরে তাঁকে মারাত্বকভাবে ফাউল করলেন। এ ক্ষেত্রে িরেই্ ক্রি-কিক দেওয়া উচিত . 

কিন্তু যেহেতু বলটি সেশ্টার 'ফবোয়ার্ডের আয়ত্বে আছে এবং তাঁর গোল করবার সুবর্ণ 
সুযোগ রয়েছে সেহেতু রেফারণ জ্যাডভাশ্টেজ দিয়ে কোন নির্দেশ দিলেন না। এখন সেপ্টার- 
ফরোয়ার্ড যাঁদ গোল করতে না পারেন তাহলে রেফার কি ব্যাকের মারাত্মক ফাউলের জন" 
'ডিরেন্ 'ফ্রি-কিক দিতে পারেন 2 

উত্তর না, আর ডিরেক্ট ফ্রি-কিক দিতে পারেন না। তবে' ব্যাকের ফাউলের গ্দবৃত্ব 
অনযায়ণ ব্যাককে সতর্ক করতে কিংবা মাঠ থেকে বের করে 'দিতে পারেন। (আইন--১২) 
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১১ । প্রথ্ন গোল-লাইনের একট পেছনে গোন্বএকপাব বল ধরার সঙ্গে সঙ্গে বেফাৰণ 
গোলেব নির্দেশ দিলেন। জাইন্সম্যান বেফারণকে বোঝালেন, গোল-কিপার গোল-পাইনেব পেছনে 
থাকলেও তাঁৰ হাতে ধবা বল ছিল গোল-লাইনের উপবে। লাইল্সম্যানের কথায় রেফাবণ গোল 
নাকচ করলেন। এখন তান আবাব খেলা আবম্ভ কৰবেন কি ভাবে ? 

উত্তর-উপায নেই। গোল লাইনেব উপবে বল ড্রপ 'দিষে খেলা আবম্ভ কবতে হবে। 
(আইন--১০) 

১১৮। প্রশন-_ খেলা চলছে, থেলাব কাবগে বচসা হতে হতে "এ, দলেৰ ব্যাক পেনাল্টি 
84 
পাবেন কি 2 

উত্তব_ না, বিপক্ষ খেলোযাডেব 'বিবুদ্ধে ইচ্ছাকৃত ফাউল না কবলে পেনাল্টিব 'নর্দেশ 
দেওষা যাষ না। এ ক্ষেত্রে বেফাবী অভদ্র আচবণেব গ্বৃত্ব অনুযাযী খেলোযাডকে মাঠ থেবে 
বেব কবে 1দিতে পাবেন এবং ইন- ভিবেই ফ্রি কিকেব নির্দেশ দিতে পাবেন। আইন--১২) 

১১৯। প্রশন- খেলতে খেলতে “এক্স দলে লেফট-আউট ও ওয়াই দলের বাইট-হায 
মাঠেব বাইরে চলে গিয়ে মাবামাঁব আবম্ভ কবেছেন, বল কিন্তু রয়েছে মাঠেব মধ্যে এব, 
খেলার মধ্যে । বেফাবশব কর্তব্য কিঃ 

উত্তব-_খেলাঁট বন্ধ কাব দুইজন খেলোযাডকেই খেলা থেকে বেব কবে দেবেন এব 
খেলা বন্ধ কবাব সময যেখানে বল 'ছিল সেখান ড্রপ দিযে আবাব খেলা আবম্ভ কববেন। 
মাঠব বাইবে অপবাধেব জন্য কোন 'কিকেব নিশি দেবেন না। (আইন--১২) 

১২০। প্রশন- মহমেডান স্পোর্টিংঘেব বাইট হাফ-ব্যাক সামান্য আঘাত পেষে বেফাৰশ 
অন-মাঁত নিযে মাঠেব বাইবে শেছেন এবং টাচ-লাইনেৰ পাশে বসে আছেন। কিছ পে 
এিযানেব লেফ -আউট তা সামনে 'দিযে বল নিষে ছুটে যাবা সময [তানি মাঠেব মধে 
পা বাড়িয়ে এীবঘানেৰ খেলোযাড়কে ফেলে দিলেন। কি [সিদ্ধান্ত দিতে হবে? 

উত্তব_মহমেডান স্পোর্টিধযব বাইট হাফ ব্যাকব বিবৃদ্ধে ডিবেট ফ্রিকিক। কাবণ 
ঘটনাস্থল মাঠেব মধ্যে। আইন--১২) 

১২১। প্রশ্ন অব্যর্থ গোল বাঁচাতে গিষে রক্ষণকাবশ দলেব ব্যাক গোল-এাবযাব মধে' 
বলটি ঘুষি মেবে সঘিষে 'দিলেন, 'কল্তু বল পোস্টে লেগে গোলে প্রবেশ কবল। বেফাৰ* 
হিসাবে আপনি কি পেনাল্টি-কিকেব নিদেশ দেবেন 2 

উত্তবনা শোলেব। কাবণ বেফাবীব এমন কোন 'নাদরশ দেওয়া উচিত নয- যাত 
অপবাধী পক্ষ লাভবান হয। পেনাল্টি থেকে তো গোল না ও হতে পাবে। আইন--১২ ও &) 

১২২। প্রশ্ন নীচেব লেখা ঘটনা আপনাব বসদ্যান্ত কিন (১) আপাঁন অপবাধকে 
কোন অপবাধ বলে মনে কববেন (২) অপবাধেব ক্ষেত্রে ক পদ্ধাতি অবলম্বন কববেন, এবঃ 
€৩) কিভাবে খেলা আবম্ভ কববেন। 

(এ) একজন খেলোয়াড বাৰ বাব আপনাব সিদ্ধান্তে বিবৃপ সমালোচনা কৰে চলেছেন 

(বি) গোল-কিপাব বল ধরবে থাকা অবস্থায় আক্তমণ দলেব খেলোযাড সেই বল কক 
করতে চেম্টা করেছেন। 

(সি) একজন আহত খেলোয়াড়ের প্রাথামক শশ্রুধাৰ জন্য আপাঁন খেলা থাময়েছেন। 
তখন দেখলেন বক্ষণ দলেধ ব্যাক নিজ পেনাল্টি এবিয়ার গধ্যে প্রাতিপক্ষেব একজনকে আঘা- 
কবলেন। কাবণ ব্যাকের মতে সেই খেলোয়াডেৰ জন্য তাঁর দলেব খেলোয়াড় আহত হযেছেন - 



ঠ 
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(ডি) প্রাতপক্ষেব ন্যানসসঙ্গত চাদুজ* মাটিতে গড়ে যাওয়া খেলোয়াড় মাটি থেকে উঠেই 
[ঘানি চার্জ করেছেন তাঁৰ দিকে তেডে গেলেন এবং বাগতভাবে বললেন, আবার যাঁদ এভাবে 
চার্জ কর তোমাকে দেখে নেব । গণ্ডগোলেৰ আভাষ পেষে আপাঁন খেলা থামালেন। 

(ই) রক্ষণদলের ব্যাক যাতে পেনাল্টি-এাঁবযাব মধ্যে বল খেলতে না পাবেন সেই উদ্দেশ্যে 
আক্রমণ দলেব ফবোয়ার্ড ইচ্ছে কবে বাধাব সৃষ্ট কবাধ বেফাবশ বাঁশশ বাঁজযেছেন। একট; 
পরেই তিনি শুনলেন ব্যাক আক্রমণ দলেব ফবোয়ার্ডকে অশ্লশল ভাঘায গালাগালি কৰছেন। 

উত্তব€এ) 6১) অভদ্র আচবণ, (২) বাধ অনুযাযী সতর্ক কবতে হবে (৩) যেখান 
দাঁড্য খেলোযাড বেফাবীব সিদ্ধান্ত 'ব্বপ সমালাচনা ববেছেন সেখান থেক ইন 
ডিবেক্ 'ফ্রিকিক আইন-_-১২) 

(ৰ) (১) বপজ্জনক খেলা (২) খেলা বন্ধ কবে খেলোযাডকে প্রযোজনবোধে সতর্ক 
কবা, (৩) অপব পক্ষে স্বপক্ষে ইন ডিবেন্ট 'ফ্রিকিক। আইন-১২) 

ঢাঁস) ১) 'হিংসাত্বক আচবণ (২) অপবাধী খেলোযাডেব নাম গ্রহণ কল্ব তাঁকে মাং 
অর্ডাব দান, €৩) ভ্রপ দিষে খেলা আব্ভ, কাবণ অপবাধেব সময বশ ডেড "ছিপ, আইন--১২ 

(ড) (১) অভদ্র আচবণ, (২) অপনাধী খেলোযাড়কে সতব+ কবা, ৪৩) অপবাধে 
স্থান খেক প্রতিপক্ষ দ্লব ইন ডিবন্ট ফ্রিবিক আইন--১২) 

হে) (১) 'হংসাত্মকক আচবণ, (২) অপবাধী খেলারাডেব নাম গ্রহণ এবং তাকে মার্চং 
অর্ভাব, €৩) বাধা সৃন্টব জন্য আগেই খেলা থামান হযেছে, সতবাং ইন ভিবেই গু কক 
দিযে খেলা আবম্ভ (আইন--১২) 

১২৩। প্রশ্ন_ কর্নব-ীককেব সময অফ-সাইড নেই। কর্নাব-কিক কবাব পৰ আপাঁন 
গোলেব & গজ দূবে বলাঁট পুপষে যখন গোল কবলেন তখন আপনাৰ দলেৰ লেফউ-ইন্ 
গোলেৰ মধ্যে ক্রসবাবেৰ নখচে দাঁডিযে আছেন। গোলটি কি আইনসম্সত 2 

উত্তব_না, গোলাঁট অফ- সাইডদ,ণ্ট। কাবণ কর্নার কিকব সময লেট ইন নিশ্যষই 
অফ- সাইড হচ্ছেন না হচ্ছেন আপনার কাকব সময। (মআাইন-_১১) 

১২৪। প্রশ্ন- ব্যাঙ্গালোব রূজেৰ ব্যাক একটি বল ক্লিযাৰ কৰতে গেলেন, বলটি বেফাবশীব 
মাথায লেগে অফসাইডে দাডাঃনা প্রাতগক্ষেব সেপ্টাব-ফবোযার্ডেৰ কাছে যেতেই তান গোল 
কবে দিলেন। গোলটি ফি আইনসম্মত 2 

উত্তব_হ্টা আইনসম্মত। কাব্ণ সেন্টাব ফবোথার্ড বল 7পাষছেন প্রাতিপাক্ষব ব্যাপব্* 
কাহ ?থাক। আই ন বেফাবীবৰ মাথায লাগাৰ ঘটনা উপেক্ষণীয। (আইন--১১) 

১২৫। প্রশ্ন- মাবাত্মক ফাউল কবাব জন্য বেফাবী “এ দলেৰ ব্যাককে মাঠ থেকে বেব কাব 
গদয়েছেন। ব্যাক ানজেদেব গোলেৰ পাশে বসে আছেন। শব" দলের স্টপারেব শটে অবধাঁবি্ 
গোল হচ্ছে দেখে তিনি মাঠে ঢূত্ক ঘুঁস মেবে গোল বাঁচিষে দিলেন। বেফাবী কি সিদ্ধান্ত 
দেবেন 2 

উত্তর পেনাল্টি কিকব যাঁদও ব্যাক বাহিন্কৃত ?খলোযড। 

১২৬। প্রশ্ন- পেনাল্টি-কিকেব সময় বক্ষপণকাবণ দলেব ব্যাক মাঠেব বাইরে নিজেদেব 
গোলে পাশে দাঁডাতে পারেন 'কি? 

উত্তর- না, মাঠেব মধ্যে পেনাল্ট এীবযাব বাইব এবং বল থেকে অন্ততঃ ১০ গজ দাব 
দাঁড়াতে হবে। আইন--১৪) 



১৪০ প্রশন ও উত্তর 

১২৭। প্রশ্ন_ নশচেয় লেখা কারণে আপনি ্রি-কিক দিয়েছেন। এখন বলুন, এ 'ক্রি-কিক 
1বপক্ষেব গোলে চোকে আপাঁন গোলের নিদেশ দেবেন ক নাঃ 
এ) দূইপক্ষেব দুইজন থেলোষাড বল হেড কবার জন্য একই সঙ্গে লাঁফিয়েছেন। আপানি 

দেখেছেন একজন আব একজনেৰ জামা ধবে টেনেছেন। 
(বৰ) প্রাতিপক্ষেব ম্মখেব সামনে বল, একজন খেলোয়াড় এক পা শূন্যে বেখে আর এক 

পাষে এমনভাবে বল কিক কবলেন, যাকে ভাবল কিক বা 'বাইসাইকেল' [ক বলে। 
(দস) গোল-কিপাব নিজ পেনাল্টি-এাবয়াব কিনাবায বল ধবার সঙ্গে সঙ্গে প্রাতপক্ষেব 

ন্যায়স্গত চার্জে এবিয়ার বাইবে চলে গেলেন, তখনও তাঁৰ হাতে বল। 
(ডি) প্রাতপক্ষেব খেলোয়াডেব দিকে পেছন দিক বেখে একজন খেলোযাড নিজেব গোলে 

দিকে মুখ বেখে অববোধ সৃষ্ট কৰায় প্রাতপক্ষ তাকে ধাক্কা দিয়ে সাঁবযে 'দয়েছেন। 

উত্তৰ--0এ) গোল হবে, হোঁল্ডিধষেব অপবাধ) (ঁব) গোল হবে না, (ঁবপজ্জনক খেলা) 
সি) গোল হবে, যোঁদও প্রাতপক্ষেব চার্জে পেনাল্ট এীবযাব বাইবে যাবাব ফলে গোল- 
পারেব হ্যান্ডবল হযেছে, তবু 'ডিবেক্ট 'ক্রিকিক হবে। কাবণ, আইনে গোল 'িপাবেব বল 

ধবাব সঙ্গে সঙ্গে বল হস্তমূন্ত কবতে উপদেশ দেওযা আছ) (ডি) গোল হবে প্রোতপক্ষ 
অববোধ সমষ্টি কবলেও তাক ধাক্কা দেওযা যায না সঙ্গতভাবে চার্জ কথা যাষ মান্র। ধাক্কাব 
শাস্তি 'ডিবেন,ফ্রি িক) 

১২৮। প্রশ্ন- আচ্ছা বলুন তো, খেলাব সময মাঠেব মধ্যে একেবাবেই না চুকে কোন 
খেলোয়াডের পক্ষে গোল কৰা সম্ভব কি নাঃ 

উত্তব_ হ্যাঁ সম্ভব। ধধুন আপনাদেব দলে একজনেব স্থান খাল আছে। আপনাদেব দল 
কর্নাব কিক পেষেছে। & সময আপাঁন খেলা অংশ প্রহণেব জন্য বেফাবীব অনমাত পেষ 
মাঠেব বাইবে থেকেই কর্নাব কিক কবে সবার্সব গোল কবলন আবাব বেফাবীব অনুমতি 
নিষে মাঠেব বাইবেই বসে বইলিন। গোল হবাব সঙ্গে সঙ্গে সমাপ্তির বাশশ বাজলে বাইবে 
থাকাব জন্য অনমাতবও প্রযোজন হয না। 

১২৯। প্রশন-আব কেউই আইনসম্মতভাবে বল ষ্পর্শ কববে না, অথচ একজন খেলোঘাড 
পর পৰ ২টি গোল কববে। এটা কি সম্ভব? যাঁদ সম্ডব হয় ?ি ভাবে গোল হবে ব্যাবয়ে 
[দন। মনে বাখবেন, কিক-অফ- থেকে সবাসাঁৰ গোল হয না এবং একাটি গোলেব পব অপ 
পক্ষকে মধ্য মাঠ থেকে খেলা আবম্ভ কৰতে হয়; ফলে তখনই অপবেৰ স্পর্শ হয়ে যায়। 

উত্তব-আব কাবো স্পর্শ বাতবেকে একজনেব পক্ষে পবপব ২টি শোল কবা সম্ভব। কি 
কবে সম্ভব 2 

ধবুন আপনি হাফ টাইমেব কষেক সেকেন্ড আগে গোল কবায মধ্যমাঠ থেকে প্রাতিপক্ষ 
দলেব খেলা আবম্ভেব সুযোগ ঘটল না। আপনাব একাঁট গোল হযে বইল। 'দ্বিতীযার্ধে 
আপনাদেবই খেলা আবম্ভ কবাব পালা । আপাঁন মধ্যমাঠ থেকে উচু দিষে লম্বা কিক কবলেন 
এবং 'কক কবেই বিপক্ষেব গোলেব দিকে ছুটতে আবম্ভ কবলেন। বল তখন শূন্যে বযেছে। 
স্বাপনাকে বা আপনাদেব পক্ষেব কাউন্ক বিপক্ষেব কেউ ভিবেন্ ফ্রিকিক যোগ্য ফাউল কবল 
এবং সেই ফ্রি-কিক থেকে আপানিই সবাসাঁৰব গোল কবলেন। তাহলেই আব কাবো শ্পর্শ 
ব্যাতবেকে আপনাব পব পত্র ২ঁট গোল কবা হল। বেফাৰণী আযসোঁসিযেশনেব গবেষণা) 

এ ১৩০। প্রশ্ন এইভাবে একজন খেলোষাড়কে দিয়ে পব পৰ িতনাট গোল কবাতে পাবেন 
7 

উত্তর- তিনাট গোল কবা সম্ভব, যাঁদ প্রথম গোলাঁট 'বিশ্রামেব আগ নিজব গোলে করা 
হয এবং ১২৯ নম্বব প্রশ্নে সমাধানেব মত 'দ্িবতীষ গোল কবাব পদ্ধতিতে গোলাট 
বশ্রামেব অব্যবাহত পর্বে এবং তৃতীষ গোল 'চ্বিতীষার্ধে সূচনা কবা যাষ। (রেফারশ 

গবেষণা) 



প্রশ্ন ও উত্তর | ১৪১, 

১৩১। প্রশ্ন-_বলদন তো, বর্তমানে ফুটবল আইনের রচাঁয়তা কারা? 
উত্তর-_ইন্টারন্যাশন্যাল রেফারীজ আ্যাসোঁসয়েশন বোড? শফফা, ্ ই এবং "ফফা'র 'রেফারজ 

১৩২। প্রশ্ন- ফুটবলের আইন-বইয়ে খেলোয়াড়দের চার রকমের আচরণের কথা বলা 
হয়েছে। যেমন 11150071000 (অসৎ বা অশোভন আচবণ), 07085771167] 
€-071080% ভেভদ্র আচরণ), 5881008 141180071080/গর ধরনের অসৎ আচরণ), এবং 
ও৬10151/ (07500০%$গ্র বা হিংন্র আচবণ)। 

এই চার রকমের আচরণের পার্থক্য সম্বন্ধে আপনার সাঁঠিক ধারণা কি? প্রাত আচরণের 
কিছ; কিছ, উদাহরণ 1দয়ে ব্যাঝয়ে দিন। 

উত্তর-(এ) মিস্কণ্ডা্র বা অশোভন আচরণ হচ্ছে " ইচ্ছে করে আইন লঙ্ঘন কবা, ?কংবা 
ইচ্ছে করে বল খেলতে দের কবা, অথবা খেলার মাধূর্য এবং দর্শকদেব আনন্দ নম্ট কবা 
ইত্যাদি। যেমন : (ক) গোল-কিপাবেব দ্বারা ক্লস-বাব টেনে নামানো, (খ) ইচ্ছে কবে আইন 
লঙ্ঘন, গে) ফ্রি-কিক কবতে দোঁব করা, (ঘ) প্রাতপক্ষেব ফ্রি-িককেৰ সময ইচ্ছে কবে ১০ 
গজ দূরে ন্ম দাঁড়ানো, (ও) 'ফ্র-কিকের বা অন্য কিকেব সময যথাস্থানে বল না বাসিয়ে 
এগিয়ে বল বাঁসযে কিক কবাব চেষ্টা, (চ) বাববার ইচ্ছে কৰে মাঠেব বাইবে ধল কিক করে 
খেলার আনন্দ নষ্ট কবাব চেন্টা ইত্যাদি। 

(বি) আনজেন্টলম্যানলী কণ্ডান্ট বা অভদ্র আচরণ হচ্ছে : এমন ধবনের আচবণ যা অপর 
খেলোয়াড়ের বা রেফারীর মনে প্রাতিক্রিঘা সৃন্টি করে। রেফাবীর সিদ্ধান্তের প্রাতবাদ বা 
আইন লঙ্ঘনেব এমন ঘটনা যা ক্রীড়াধাবার নীতাঁবরোধাঁ। যেমন: (ক) আহত হওয়া ছাড়া 
বেফারীব বিনা অনুমতিতে মাঠ ত্যাগ, খে) বেফাবীব বিনা অনূমাঁততে খেলাব মধ্যে মাঠে 
প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশ, গে) বেফাবীব "সিদ্ধান্তে ভিন্নমত প্রকাশ, ঘে) অঙ্গভঙগ৭, (উ) গোল- 
কিপাবের বলেব উপর শুষে পড়া, (চ) দর্শকদেব সঙ্গে কথাকাটাকাঁট ইত্যাঁদ। 

(স) 'সাবযাস্ মিসকণ্ডাক্ট বা গুবু ধরনের অসং আচরণ বো অশোভন আচবণ) হচ্ছে : 
(কে) যথাযোগ্য দূরত্বে না দাঁড়যে ফ্রএকক করার দোর ঘটানো, (খ) সময নস্ট কবাব উদ্দেশ্যে 
ফ্রিএকক কবতে দোর কনা €গে) বেফারীব ড্রপের সময ইচ্ছে কবে আইন লঙ্ঘন এবে সময 
নম্ট কবাব চেম্টা করা ইত্যাদি। 

(ডি) ভাযোলেন্ট কণ্ডাক্ বা উগ্র আচবণ হচ্ছে. (ক) গালাগালিযুন্ত ভাষা ব্যবহার, 
"(খ) খেলাব সময উদ্ধত বা হিংস্র আচবণ, (গ) কর্মকর্তা বা খেলোয়াড়দেব প্রাতি আক্রমণ, 
(ঘে) প্রতিপক্ষকে ঘাষেল কবাব উদ্দেশ্যে মাবাত্মক ধবনেব ফাউল ইত্যাঁদ। 

বইখানিতে ফ)টবলের আইন-কাননের সমস্ত বিষয়ের আলোচনা বিশেষ 
ঘড় সহকারে করা হয়েছে। তব; যাঁদ কোন পাঠকের কোন বিষয়ে কিছ, 
অস্পম্টতা থাকে, তবে স্ট্যাম্পসহ প্রকাশকের ঠিকানায় চিঠি লিখলে 
গানন্দে সমাধান জানানো হবে। 



পরিভাষ! 
প্রন, শব্দের মূল অর্থ 

মাঠ (01619 ০1 0195) 

গোল-লাইন (০১০৪1 11173) 

টাচ-লাইন (07101) 117)65) 

টাচ (1:00) 

হাফওয়ে লাইন (1721159ঘ 11106) 

সেন্টার সাকেলি (00106 01109) 

পেনাল্ট-স্পট বা মার্ক 
(01721 5০91) 

ফ্লাগ-পোস্ট (1155 [১০90 

এরিয়া (4১169) 

মাং (1৬1910012) 

হাফ-টাইম (17911 00006) 

ডায়গ্রাম (13190) 

স্টাড (50103) 

বার (13819) 

টস (1093) 

ড্রপ (1197) 

খেলার মাঠ 

উপর গোলের খুটি পোতা হয় 

লাইন 

এক টাচ-লাইন থেকে আর এক টাচ- 
লাইন পর্যন্ত মাঠের মাঝখান 'দয়ে 
টানা যে লাইন মাকে সমান দুই 
ভাগে ভাগ করেছে 

মাঠের মধ্যে কেন্দ্রাবন্দ; থেকে ১০ গজ 
ব্যাসার্ধ নিয়ে আঁকা বৃত্ত 

গোলের মধ্যাবন্দু থেকে সোজাসীজ 
মাঠের মধ্যে ১২ গজ দূরে পেনাল্টি- 
এঁরয়ার মধ্যে আঁকা পেনাল্ট-কক 

পতাকা দণ্ড 

নার্দন্ট সীমা 

মাপজোকের দাগ বা চিহ 

মধ্য সময়ের বরাত 

প্রাতপাদ্য বিষয় প্রমাণের অনুচিন্র 

বটের গুটিকা 
বুটের বাট 

মুদ্রা নিক্ষেপ 

রেফারীর দ্বারা বল মাটিতে ফেলে 
দেওয়া 



পাঁরভাষা 

ডিরেই 'ফ্রিিকক 
(101150 চ156 1000) 

(10-017৩00 [160 1010৮) 

প্লেস কিক (190০ 1010) 

িক-অফ্ (0: ০2) 

গোল-কিক (0০৭1 110) 

দকিকার (1001) 

ওয়াল (৬/911) 

অন-সাইড (0) 510) 

আযাডভাপ্টেজ (4১02171920) 

হ্যান্ড বল (17200 73911) 

মার্চং অর্ভার (91017? 09196) 

ক্যারিং (0911115) 

বাউন্সিং (13000 011) 

সাসপেন্ড (১080410) 

আন্তজ্াীতক সঙ্ঘের [সিদ্ধান্ত 
(11066109001091 30210. 1)60- 

81019) 

ফিফা (ঢা) 

এফ এ (04) 

১৯৪৩ 

যে কিক থেকে সরাসার বিপক্ষের 
বিরুদ্ধে গোল হয় 

আর কারো স্পর্শ ব্যাতরেকে যে কিক 
থেকে সরাসার গোল হয় না 

মধ্যমাঠের কেন্দ্রুস্থলে নিশ্চল অবস্থায় 
বল থাকা সমযে যে কিক করা হয় 

গ্লেসাকক আর িক-অফ একই 'িক। 
খেলা আরম্ভেব সময় বলা হয় কিক- 
অফ 

আকব্ুমণ দলের স্পর্শের পর গোল 
ব্যাতরেকে বল গোল-লাইন আঁতন্রম 
করলে গোল-এরিয়ার মধ্যে বুল বাঁসয়ে 
রক্ষণকারী দলের কিক 

যে বল কিক কবে 

'ফ্র-ককের সময় বল রক্ষার জন্য রক্ষণ 
দলেব খেলোয়াডদৈর একই লাইনে 
গায়ে গায়ে দাঁড়য়ে প্রাচটর রচনা 

অফ-সাইড মুক্ত 

অপর পক্ষকে খেলার সুযোগ -দেবার 
জন্য অপরাধীর অপরাধ উপেক্ষা 

ইচ্ছে করে হাত দিয়ে বল খেলা 

মাঠ থেকে বের হয়ে যাবার আদেশ 

বল ধরা অবস্থায় গোল-কপাবের ৪ 
পায়ের বেশী যাওয়া 

মাটিতে বল ঠুকে দেওয়া 

সামায়কভাবে খেলার আঁধকার হরণ 

আন্তজাতিক ফুটবল আযসোসিযেশন 
বোের সিদ্ধান্ত 

ফেডারেশন ইন্টারন্যাশন্যাল দ্য ফুটবল 
আযসোঁসি য়েশন, অর্থাৎ 'িশ্ব 

“ ফুটবলের 'নষামক সংস্থা 

(ইংলণ্ডের) ফুটবল আ্যাসোঁসিয়েশন 



পাঁরভাষা 
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ন্যায়সত্গত কাঁয়ক সম্ঘর্ 
অন্যায় কায়ক সংঘর্ষ 
অননপ্রবেশ 
রক্ষণ দল 
আক্রমণ দল 
অপরাধী পক্ষ 
কোনাকুনি পদ্ধাতর পাঁরচালনা 
রেফারীর কোনাকুনি রেখা 
রেফারী ও লাইন্সম্যানদের মধ্যে 
সহযোগিতা 

লাইন্সম্যানদের বিপরীত 
রেখা 

দণ্ড বা শাস্তি 
'নিয়মভঙ্গ 
আইন 
অসদাচরণ 

অভদ্র আচরণ 
হংসাত্মক বা মারাত্মক আচরণ 
মারাত্মকভাবে ফাউল করে খেলা 
বিপজ্জনকভাবে খেলা 
সতর্ক করা 
অগ্গভঙ্গন 
বলের সম্পূর্ণ অংশ 

চন্তমত সময় 
মরা বল 
বল খেলার মধ্যে 
বল খেলার বাইরে 
প্রাতি আৰুমণ 
নিজ বিচার বিবেচনা মত কাজ করবার 
আঁধকার 

নিরপেক্ষ লাইন্সম্যান 
জাতীয় সংঘ 
সংশ্লিষ্ট প্রধান সংঘ 

নিজেদের সীমা 
প্রতিপক্ষের সীমা 




